
৯. 

প্রধানের 

তারিখ 







পদ 

০ 

মম্মথ রায়, এম-এ 

মনোৌমোহন থিয়েটারে অভিনীত 
প্রথম অভিনয় রজনী ১৬ই পৌষ, ১৩৩৬ 

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স 
২০৩।১।১১ কর্ণওয়ালিস্ স্বীট্, কলিকাতি। 

একটাকা 



|. শ্রীহরিদীস চাটোপাপ্যায় 
'গুরন্দাস চট্টোপাধ্যায় লগ 
0 ২০২৮১ ও 

প্রিনটার-্রানর্েক্ মগ কোার |. 
ভাদতলন গ্রিন্টিংওয়াকস | 
২০৩/১/১ষ,নঙয়াঁলিস_ রীতি, কভিলগসা | 



উৎমর্থ গত্র 

আমাদের পিতা-পুত্রের জীবনে যিনি পুরাতনের প্রতি গ্রীতি 

সথশর করিয়াছেন, বাঁঙলার পুরাতত্ব-রস-রসিক 

প্রত্বুতত্বআচাধ্য পরম শ্রদ্ধেয় 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ফি-আই-ই 
শ্রীচরণকমলেযু_ 

৮ই জানুয়ারী-১৯৪, 
“বরদা-ভবন” নেহধন্য 

“বালুরঘটি, পোষ্ট-_টাউন ; স্শ্নহ্থ আরা 
দিনাজপুর 





(লেখকের কথা 

_মনোমোহন থিয়েটারের বর্তমান পরিচালক অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় 
যুক্ত প্রবোধচন্্র গুহ মহাশয়ের উপধ্র্যপরি ছুইখাঁনি টেলিগ্রাম পাইয়৷ 
গত ৪ঠ| ডিসেম্বর (১৯২৯) “মহুয়া” রচনায় হস্তক্ষেপ করি। প্রায় এক 
পক্ষ কাল মধ্যে মহয়া-রচনা সমাপ্ত হয়। শ্রীযুক্ত প্রবৌধচন্ত্র গুহ মহাঁশয়ের 
অপরিসীম উদ্ভোগে গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯২৮) মঙ্গলবার প্মহয়া” 
মহাঁসমারোহে “মনোমোহন থিয়েটারে সর্ধসমক্ষে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ 
করে। | 

“মহ্য়া”র প্রথম সন্ধান পাঁই পরম শ্রদ্ধাতাঁজন ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশতন্্ 
সেন সঙ্কলিত মৈমনসিংহ গীতিকায়। মৈমনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ 
করিয়াও সর্বধপ্রথমে তাহীরই প্রশস্তি উচ্চারণ করি, কেননা, তাহার 
পুরাতন-গীতি-সংগ্রহের এরূপ প্রচেষ্টার কল্যাণেই আমাদের জেলার এই 
লুপ্তপ্রায় মহুয়া"মধু আঁজ শুধু বাডালী নয়, লর্ড রোনান্ডসে, ষ্টেলা ক্রেমরিস 
প্রভৃতি অবাভীলী কলারসিকেরও মনোহরণ করিয়াছে। 

গত ৩১শে ডিসেম্বর মনোমোহনের পাঁদপ্রদীপের সম্মুখে আমার 
কল্পলোকের “মহুয়া” যখন পরিপূর্ণকূপে আমার চোখের সম্মুখে আসিয়া 
দাড়াইল, তখন তীহাকে চিনিয়া ওঠা ভার। মহয়া, তাঁহার পাঁল্ক সই, 
বেদে-বেদিনী সাথীর! এমন কি আমার মেই রাধুপাগলি যে গান এুমুহিল 



হে 

সেগান আমার নয়। যে দৃশ্ঠপটে যে সাজসজ্জায় তাহারা আসিয়! 
াড়াইল, তাহাও শুধু স্বপ্নই দেখিয়াছিলাম। যাহার! আমার দীনতীয় 
আত্মপ্রকাশেই কুস্ঠিত ছিল আজ তাহারা সগর্কে.পাঁদপ্রদীপের সন্মুথে 
তাহারই গান গাহিতেছে ধাহার গানে সারা বাঁউলা মন্ত মাতাল, তীঁহারই 
পরিকল্পিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ধাহীর রূপ পরিকল্পনায় সারা দেশ 
সুদ্ধ। আমার লেখনীর অক্ষমতাঁকে এমনি করিয়াই সার্থক সুন্দর 
করিয়াছেন আমার গীত-স্তন্দর বন্ধু কবি নজরুল ইসলাম এবং আমার 
রূপকল্পনাঁর দীন্তাকে এমনি করিয়াই শ্রী দিয়াছেন রূপদক্ষ পরমাত্মীয় 
যুক্ত চারু রার। যে ভালোবাসায় ভীহার! আমাকে এই পরমসম্পদ 
দান করিয়াছেন তাঁহা আমার ধন্বাঁদের বহু উর্দে। গানহীন জীবন যখন 
গান পায়, রূপহীন মন যখন রূপ পায়, তখন আর কি হয় জানি না 
আমার চোখে জল আসে। 

মহুয়া রচনায় ধাহাদের নিকট আশ! উৎসাহ উদ্দীপনা! প্রেরণ! পাঁইয়াছি 
ুগ্ধচিত্তে আজ তাহাদেরও সবাইকে স্মরণ করি। রংপুর কার্মীইকেল 
কলেজের বাঁডলার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সাহিত্য রসিক শ্রীযুক্ত কমলেন্দু 
চক্রবর্তী এম-এ বি-এল্, কাব্যরসিক শ্রীমান শচীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি.এ, 
নাট্যরস রদিক আত্মীয়প্রতিম শ্রীযুক্ত স্থুরেত্রনাথ সেন নাটকের পরি- 
কল্পনায় আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়াছেন। নাটিক্ক 
রচনায় নাট্য-নিপুণ নট-বন্ধ শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সিংহ আমাকে যে সাহায্য 
করিয়াছেন আমার “মহুয়া” কোন দিনই তাহা ভুলিতে পারিবে না। 
নট শ্রীযুক্ত অহীন্তর চৌধুরী, নারট্যনায়ক শ্রীযুক্ত গ্রবোধচন্্র গুহ এবং 
নট-ঞ্ ীযুক্ত দুর্গাদাস বন্যোপাধ্যায় পরম ন্নেহে আমার পরিকল্পনাকে 



তাহাদের রূপদক্ষ কল্পনায় সন্মার্ভিত করিয়া মহুয়ার প্রাণপ্রতিষ্ঠ 
করিয়াছেন। “মহুয়া” তাহাদিগকে প্রণাম করিতেছে। 

মহুয়ার প্রচ্ছদপটটি তরুণজগতের স্থুপ্রিয় চিত্র-শিল্পী আত্মীয়-প্রতিম 
শীযুক্ত অখিল নিরোগীর ভালোবাসার দান। তীহার রং এবং তুলি 
জয়যুক্ত হউক । 

সকলের কথাই আজ মনে পড়িতেছে। সকলের গ্রীতিই আজ 
প্রিরতর মনে হইতেছে। কিন্তু ধীহার গ্রীতি, ধাহাঁর স্নেহ জীবনের 
প্রিয়তম সম্পদ ছিল, ধিনি এই “মহুয়াকে” দেখিলে সবাঁর চাইতে বেণী 
সখী হইতেন তাহাকে চিরকালের জন্য হারাইয়াছি। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর 
(১৯২৯) তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুশয্যায়ও ছিল, 

নয় মহাভারত নয়, আমার প্টাদসদাগর” আমার *শ্রীবংস।৮ 
কিন্ত... এই মহয়া?'.কোন দেবতার. ইহা ভ্রীতিসাধন 
করিবে? "7 

পিতা ব্র্গ পিতা ধর্ম পিতাঁহি পরমং তপঃ 
পিতরি গ্রীতিমাপননে প্রিয়ন্তে সর্ববদেবতা । 

১৯৩০ 

,” এবরদা-ভবন” ভাঁগ্যহীন 
পোষ্ট টাউন, বালুরঘাট হন্যঙ লাজ 

' দিনাজপুর 





ইন্ধিত 
নদেরটাঁদ রর ***  ৬বাজা কীর্তিধ্বজ চক্রবর্তী প্রতিষিত 

| শ্যামসুন্দরজী বিগ্রহের সেবাইত। 
হুমড়! বেদে -*. *** বেদের সর্দার । 
সুজন ৮ 2 এ পালিত পুত্র । মানিক রি টি &ঁ ভ্রাতা । 
সন্্যাসী ক ্ ধনপতি সাধু, **. 8 ৬ লক্ষেশ্বর সওদাগরের ভাতা । 
কোতয়াল ৭৬৩ ৬ 

মহুয়া *** হুমড়ীবেদের পালিতা কন্া। 
পালস্ক ১ ন্ এ্ঁ সই। 
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৩ জে ্ শুডযব্ল 





[ রাজ! কীন্ডিধবজ চত্রবর্তীর গৃহ-দেবত৷ শ্তানহুন্দরজীর পুজামগ্ুপ। দর্শকগণ 
সমক্ষে প্রাঙ্গণে বেদের দল নৃত্যগীত খেলায় মত্ত। বিগ্রহ পদতলে মন্দিরের 

তরুণ সেবাইত নদেরচাদ, পার্থে দেবদাসী চন্দ্রাবলী। 

বেদে বেদেনীদের গাঁন 

বেদের দল 4 

কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা ফুল লো। 

খোঁপা খু'লে কেশ হ'ল বাউল লো ॥ 

পথে কে বাজাল মোহন বাঁশী, 

' তোর ) ঘরে ফিরে যেতে হইল তুল লে! । 
কে নিল কেড়ে তোর পৈচি চুড়ি, 
বৈঁচি-মালায় ছি ছি খোয়ালি কুল লো। 



মহুয়া ৪ প্রথম অঙ্ক 
বেদেনী দল ৫ 

ওনে বুনো পাগল, পথে বাজায় মাদল। 

পায়ে ঝড়ের নাচন, শিরে টাচর চুল লো॥ 

দিল নাকে সে নীকছাবি বাবলা ফুলি, 

কু'টের চুড়ি আর ঝুমৃকোফুল দুল্ লো ॥ 

নিয়ে লাজ-দুকুল দিল ঘাগরী সে, 

আমার গাগরী ভামাল জলে বাতুল লো ॥ 

[ গান শেষ হইল। দর্শকগণ প্রশংসায় করতালি দিয়! উঠিল। ] 

বেদেনীগণ ॥ ঠীকুর মশাই, এইবার বকৃণীস্-- 
নদেরটাদ ॥ বকৃশীস্ হবে বৈকি। বক্ণীমের ভাবনা নেই... 

ভাবনা হচ্ছে তোদের জন্য ।'[ ১মাঁকে সম্মুখে ডাকিয়। আনিয়া | গান 
তো গাইলি, নাচিও দেখলুম-.-লাগলও বেশ।...কিন্ত দেখ, থানিক আগে 
এ যে দড়ির ওপর উঠে নাচ্লি-..ঘদি গড়ে যেতিস্?...[ বেদেনীগণ হাসিয়া 
উঠিল ].-.পড়তিদ্ না?-.কিন্তু দড়িটি তো ছি'ড়ে যেতে পার্ভ ?...তবে 
হা, তোঁদের ডিগ্বাজি খেলাটি হয়েছে বেশ। দেখুছিলুম আর অবাঁক্ 

হচ্ছিলুম__তোঁরা বেদেনী, না--ডাইনী ! 
চন্দ্রাবলী॥ [ দেবদাসী ]--ওরা দুই-ই ! 
নদেরটাদ ॥-ঠিক বলেছিদ্ চক্্রাবলী ।--ওরা ছুইই |... বেদেনীদের 

: প্রতি ]না? 

বেদেনীগণ ॥-_বক্ণীস্, ঠাকুর মশাই, বকৃণীদ্ ? 
নদেরটাদ ॥ আরে, বকৃশীসের ভাবনা, নেই। এ যে দেখুছি। 

্ামুন্দরজী-+-কুপণ ন'ন। ওর দৌলতে...কি বকৃতীস্ চাঁদ্_? 
বেদেনীগণ ॥ টাঁকা_মাঁথ পিছু এক এক টাঁকা-_ 



প্রথম অঙ্ক মহুয়া 

নদেরটাদ চন্দ্রাবলী, এক থাল্ মোহর নিয়ে আয় তোঁঁ_ 

[ চন্দ্রাবলী চলিয়। গেল ] 

[ শুনিয়াই বেদেনীগণ বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিল-_ ] 

নদরেরটাদ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ [ চন্দ্রাবলী মোহর আনিলে ] চন্দ্রাবলী 

দেখেছিস কত বড় হা করেছে ওরা?" শোঁনামাত্র সব বেদেনী মুখ 
বুজিল ] নাঁ_না.-"আর একবার***আর একবার--[ বেদেনীগণ অসম্মত 

হইল । ]..আরে শোন-_শোঁন-সব চাইতে বড় করে যে হা করতে 
পার্ধে পাঁচ মোহর তাঁর বক্তীস্__ 

[ তৎক্ষণাৎ প্রতিযোগিতা আরগু হইয়! গেল--নদেরটাঁদ মহা। আনন্দে 
তাহ! উপভোগ করিতেছিল__-এমন সময় হুমড়। সর্দার 

আসিয়! তাহাদের এ অবস্থায় দেখিল ] 

হুমড়া॥ হুম্।-""ও সব হচ্ছে কি? কি হচ্ছেও সব? 
নদেরঠাদ ৮] সেদিকে দৃূকপাতি না কিয়া মহা উত্দাহে বেদেনীদের 

প্রতি ] আরো বড়.-.আরো! বড়****" 

হুমড়া॥ আরে এ আবাঁর কি? 

নদেরটাদ ॥: কে, সর্দার ?...ওদের মধ্যে কাঁর হা-টি সব চাঁইতে বড় 
বল. . দেখি বেদেনীগণ সার্দীরকে দেখিয়া ভয়ে ও লজ্জীয় 

যাইতোছিল__-] আরে দীড়া দাড়া-| বকৃণীদ্ নিয়ে যাঁ_ 
. ইমড়া ॥-_কি বক্ণীস্? 

নদেবটাদ ॥__নাঁও সর্দীর...এই বক্ণীন্ ওদের হাতে দীও-_ 

[ হুমড়ার হাতে হ্ব্ণথালি তুলিয়া দিলেন-- ] 



মহুয়া ৬ প্রথম অঙ্ক 

হুমড়া॥ হুম্.'*এক থাল মো-হ-র! [ মন্দিরের দিকে ছুপড়িয়! দিল 
সে থালা--] ও দিয়ে কি হবে! 

নদেরচাদ ॥ [ বিশ্ময়ে মুখব্যাদান করিল-_ ] 
হুমড়া ॥--হা করেছ দেখুছি তুমিই সবার চাইতে বেশী । হুম্।-.. 

[ প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল-_ এ 

নদেরঠাদ॥ একথালা মোহরে মন উঠ্ল না?..*আচ্ছা চক্ত্রীবলী, 
নিয়ে এস আর এক থালা-_ 

হুমড়া ॥..-থাক্ ঠাকুর, থাক। কিইবা খেল! দেখিয়েছে...তাঁর 

বক্ণীস্..-টাকাঁটা সিকিটেও নয়-..তুমি দিচ্ছ মোহর !...পরের সম্প্ভি 

হাতে পেয়েছ কি না ঠাকুর, কিছুই গায়ে লাগ্ছে না-..! তা৷ বেশ, বকৃতীস্ 
এখন থাঁক।--'ভান্মতীর খেল্ দেখেছ ? ভান্মতীর খেল্? 

নদেরটাদ ॥-_ভান্মতীর খেল! নাম শুনেছি বটে-*.কিন্তৃ-".কই 

কেউ দেখায় নি তো! | 

ইমড়া॥ আরে ত| কি সবাই দেখাতে পারে? না সবাই দেখতে 
পারে ?.-'লাথ খেলার এক খেল! এ ভান্মতীর খেল্-_ তাঁর বকৃণীন্ & 

মোহর টোহর নয়-_হুম্*" 

নদেরটাদ ॥-- মোহর নয় !_তবে? 

হুমড়া ॥_মতির মালা । সেই সাবেক কালে এই বামনকান্দঠাতেই 
রাজা কীত্ডিধবজ চকোর্তিকে এই খেলা সর্দারনী দেখিয়ে মতির মালা বকৃণীস্ 
পেয়েছিল। আজ সে রাজাও নেই, আমার সে সর্দারনীও নেই-_- 

_ নদেরটাদ আরে সার্দার, রাজা কী্তিধ্বজ চকোস্তি নেই, কিন্তু তাঁর 
হ্যামনুন্দরজীর সেবাইত নদেরাদ গৌঁসাই তো! আছে। 



এগ্রথম অঙ্ক মন্য। 

হুড়া॥ হুম্।-."তাতো আছেন ঠাকুর। সে তো দেখুছিই।... 
আর শুনেওছি রাঁজকন্তা যদ্দিন সম্পত্তি হাতে না নেন, তদ্দিন এ সম্পিও 
আপনারই, ন!? 

নদেরঠাদ ॥-না''না ঠিক তা নয়। রাঁজকন্তা একজন ছিলেন 
বটে...কিন্ত তিনি তো আর নেই!__ডাকাঁতরা ডাকাতি কর্তে এসেছিল। 
আমার বাবা বাঁধ দিতে গিয়ে মার! যাঁন। ডাকাতির! তার বাধা পেয়ে 
আর কিছু নিতে না পেরে রাঁজার সেই সবে-ধন-এক মাঁণিক শিশু কন্যাকে 
নিয়েই সরে পড়ে। রাজা মেয়ের খোঁজ না গেয়ে সব সম্পত্তি আমার হাতে 
দিয়ে মারা গেলেন মেয়ের শোকে । সে যাক্।...কিন্ত ভান্মতীর খেল? 

হ্মড়া ॥"".হুম্। রাজা মারা গেছেন, রাজকন্াঁও নেই." 

নদেরটাদ॥ আঃ কিন্তু আমি তো! রয়েছি !.*' 

হুমড়া ॥ তা তো রয়েইছেন,." রয়েছেন বলেই তো এসেছি ।... 
ভান্মতীর খেল্ দেখবার মতো লোঁক লাঁখে একটি মেলে ।...সেবার 
দেখেছিলেন রাজ! কীতিধবজ চক্ৌন্তি, এবার দেখবেন আপনি-_ 

নদেরচাদ ॥ ' কিন্তু ভান্মতীকেই যে দেখছি নে! 
হুমড়ী॥ রাজ! যে ভাঁন্মতীকে দেখেছিলেন সে ছিল আমার 

সর্দারনী! সেও মার! গেছে। এবারকার ভান্সতী-'আমার মেয়ে 
আঅহয়াল 

 নগেরটাদ ॥__মহুয় ! নামটি তো বেশ! কিন্ত লোকটি কই? 
হুমড়া ॥-_মতির মীলাঁটিই বা কই? 
নদেরঠাদ ॥ এই কথা! [ গলার মালায় হাত দিয়! ] এই তো! রয়েছে 

মতির মালা । এইবার তোমার মহুয়।? 
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হুমড়া॥ হুম! 

আয় মহুয়া আয়! 

নেচে নেচে আর! 

মতির মালা আয় । 

এ মহুয়া আঁদে-_ 

মতির মালার আশে ! 

নেচে নেচে আসে! 

হেসে হেসে আসে! 

এঁ মহুয়া আসে! 

[ নাচিতে নাঁচিতে মন্ুয়ার প্রবেশ। কিশোরী তন্বী মন, চপলবর্ণা মহুয়া, 

ভালোকের বন্যার মত নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসে । বেদের মেয়ে মহুয়া, 

বেদেনীর সকল যাদু তাহার চোখে, বেদেনীর সকল মধু তাহার মুখে ! ] 

নদেরটাদ ॥ জর্দার! সর্দার! এই তোমার মহুয়াঁ-? 

* হুমড়া॥ হুম। আমার মহুয়া! আমার মহরা--! [ছুই বাহ 
মহুয়ার শ্নেহালিঙ্গন আশে বাঁড়াইয়৷ দিল, মহুয়া ছুটিয়া আসিয়া সে ব্যগ্র 

বাহুবন্ধনে ধরা দিল।] 

মহুয়া॥ বাপুজি ! বাপুজি!*'*আমি ঘুমিয়ে ছিলুম আর তোঁমর! 
সেই ফাকে পালিয়ে এসেছ, আঁমাঁয় কেন ডাকো নি? কেন ডাঁকো নি? 
এ কোথায় এসেছ? এসব কি দেখছি 1...ওট! কি..[ মতির মীলায় 
চোঁখ পড়িল ] বা_-বাবা! আমার [ ছুটিয়! গিয়া নদেরটাঁদের গলার 
মালা ধরিল ] কি সুন্দর! [ বলিয়াই নদেরঠাদের মুখের দিকে তাঁকাইল ] 
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নদেরচাদ ॥ তুমিও! 
মহয়া॥ [ নদেরটাদের দিকে যাঁছুকরীর দৃষ্টিতে তাঁকাইয়া ] আমি 

নেব-[ নদেরটাদ মালা লইয়া তাহার হাতে দিল] আমি নিলুম। 
কেমন মানিয়েছে? খুব ভালো; না? | ছুটিয়া অন্ান্স বেদেনীর 

নিকট গিয়া]. তোরা কি বলিস্্?..বল্বি নে? হিংসে হয়েছে 

বুঝি? [ একজনকে ] ওরে পালঙ্ক সই বল শ্রীগ্ণীর-_আঁমাঁয় কেমন 
মানাল? বল্বি নে?"""বটে ?-..দে, আমার কাঁনের ফুল ফিরিয়ে 
দে--দে--দে দে--[ তাহার এক কানের একটা ফুল কাঁড়িয়া নিল, 
যন্ত্রণায় সে চীৎকার করিনা উঠিল। ] 

পাঁলঙ্ক ॥ উহু-উহু উহ্-__[ ব্যথায় চীৎকাঁর করিয়া উঠিয়া কাঁদিতে 
লাগিল । ] 

মূহুয়া এক কানে একটি ফুল 

আব এক কানে নেই! 
* . ন্যাংটো কাঁনে নীচে সই 

ধেই-_ধেই-__ধেই ! 

[ নিজেই ধেই ধেই করিয়া নাচিতে লাগিল ] 

 হুমড়! 71 ক্রোধে 1--মহুয়াঁ_ 

- মহ্য়া॥ - [ ছুটিয়া হমড়ার কাঁছে আসিয়া ] বাঁপুজি ! 

হুমড়া॥_বড় বেমাড় হয়েছিস্ তুই, বড় বেয়াড়া।...চাঁবুক পিঠে 

পড়ে না কতকাল? 

মহুয়া ॥ কাঁলও পড়েছে বাপুজি !'".কিন্ত আজ আমার কি দোষ 
ল?" এ মালাটায় আমায় মানিয়েছে কেমন এ কথা ও বলবে না! কেন? 



মহুয়। | ১০. প্রথম অঙ্ক, 

স্থজন॥ | হুমড়া'বেদের ছেলে । ] ও না বলে আমরা ব্ব। তোর 

গলায় উঠে এ মালাটার ঝিলিকৃই বেড়ে গেছে মহ্য়া, এতক্ষণ ওটা যেন 

নিভে ছিল! মনে হচ্ছে যেন তুই পূর্ণমসির চীদ তাঁরার মালা তোর 
গলা ধিরে আছে! 

বেদেনীগণ ॥ বহুৎ খুব_-বহুৎ খুব! 
পালক্ক ॥"..[ ব্যঙ্গে | আহা হাঁ! কি বলাই বল্লে ! 

নদেরটাদ ॥ [ ব্যগ্রভাবে] আমায় বল্তে দাঁও মহুয়া, আমায় 

বল্তে দাও 

মুয়া॥ নানাঁঁ-না, আর কারো কথা নাঃ স্থজনের কথা আমার 

ভারী মনে ধরেছে। স্জন ভহি, সত্যি তোর চোঁখ আছে। 
আমি খুশী হয়েছি+ খুব খুশী হয়েছি। 

স্থজন ॥-_খুশী হয়েছিন্? 
মহুয়া ॥-খু_ব! 

স্বজন ॥ তবে আমার বকশীস--? 
মহুয়া ॥ তোর বকণীস তুই পাঁবিনে | পাঁবে ধর পালক্ক সই। [হাসিয়া] 

ওদের দুজনে খুব ভাঁব কি না!."[ মুক্তোর মালাটা পালস্কের দিকে ছু'ড়িয়া 
দিয়া আদেশস্চক স্বরে ] কানন রাখ। হেসে ওঠ. ।."মালা তোল্-_ 

পালক্ক ॥ চাঁই নে-..ও ছাই আমি চাই নে__ 
মহুয়া ॥ বটে !..'শোন্ ভাই সুজন, ও মালা তবে আমি তোর গলাঃ 

পরিয়ে দি-_-আঁর তুই তোঁর মাঁলাটা আমার গলাঁয়__ 
পালঙ্ক॥ [চকিতে পালক্ক মুক্তার মালা তুলিয়! লইয়া ] নিলুম... 

আমি নিলুম- 



স্প্রথম অন্ক ১১ | মহুয়! 

| মহয়া॥ | প্রাণথোলা উচ্চহাসি ] হাঃ হাঃ হাঃ 
(সকলে সেই হাসিতে যোগ দিল। হাসিতে হাদিতে হমড়ার গায়ে চলিয়া পড়িল।) 

হুমড়া॥ শোন্বেটি। ভারী বেয়াড়া হয়েছিম্ তুই ।** এসব আমি 
ভাঁলোবাসিনে-_ 

মহুয়।॥ কি ভালোবাসো তুমি বাগুজি__? 

হুমড়া॥ আমি ভালোবাসি কাজের খেলা, যে খেলায় রুটির 

যোগাড় হয়-- 

মহুয়া ॥'.কটি! কুটি !_-সত্যি তো, কাঁল সারাদিন তুমি না খেয়ে 
রয়েছ, আমিও তোমার সঙ্গে না খেয়ে রয়েছি । সে বথা ভুলেই গেছি! 
ওরা খেয়েছে নদীর জল আর গাছের ফল, আমরা তা-ও না। তা আজ 
এখনো পয়সা মেলে নি? 

হুমড়া ॥--ওরে বোঁকা মেয়ে, সারা বছরের চিরকালের খোরাক 

জোটাতে হবে €ত1। হুম। শোন্, তুই খেলা না দেখালে তা আর 
হয় না__ 

মহুয়া ॥_-কি খেলা দেখাব আমি--? 

নদেরটাদ ॥ . ভান্ুমতীর খেলা-_ 

হমড়া ॥. এ শোন্।-_ভান্মতীর খেল্। 
মহুয়া ॥ বাপুজী !...সেকি? [ আশ্চর্য্য হইল ] 
হুমড়া॥ কি মহুয়া? 

মহুয়া॥ ভান্মতীর থেল্ দেখবে কে? 

নদেরঠাদ ॥--আমি-- 
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মহুয়া॥ [ চকিতে নদেরটাদের দিকে চাহিয়া] না_না-_না, দেখো 
নাঃ দেখো না। ও খেলা দেখলে মাঁথায় বাঁজ পড়ে, এ সর্দারই বলেছে । 
'“সার্দীর, মেই বে কোন রাঁজা-_ 

হুমড়া ॥ হুম্।--রাঁজা কীণ্ডিধবজ চক্কোত্তি। তা আমি কি কর্ব, 
দেখতে চাইলেন, নাছোড়বান্দা হয়ে দেখতে চাইলেন। দেখ লেন-_দেখে 
মজে গেলেন! শেষে আমাদের আর ছাড়েন না। বাড়ীতে ঠাই দ্রিলেন__ 

মহুয়া॥ তাঁর পরই তো রাজার মাথায় বাজ পড়ল। তাতেই রাজা. 
মরে গেল, তুমিই বলেছ__ 

নদেরচাদ ॥-_না-_না, ডাকাতরা তার মেয়ে চুরি করে নিয়ে গেল। 
সে শোক তিনি সইতে পার্লেন না। শ্ঠামস্ুন্দর, আর শ্যামসুন্দরের নামে 
তার সমস্ত দেবোভর সম্পত্তি আমার হাতে সপে দিয়ে তিনি 
মার গেলেন_- | 

হুমড়া॥ হুম্।"* তবে তাঁই ?...তাঁর মাথায় তবে বাজ পড়ে নি?**' 
হুম্।:..বাজ পড়লে বুঝি ওর চাইতেও বেণী কষ্ট পেতেনণ...মে ভাঁলোই 
হয়েছে।-**হুম্..“কিন্ত আমরা আর একটা! কথাও যে শুনেছিলাম, সেটাও 
কি সত্যি নয়? 

নদেরটাদ ॥ আঁবার কি কথা? 

হুমড়া ॥ রাঁজা মর্বার সমর শ্যামন্ন্দরজীর নাম নিয়ে সবাঁর কাছে 

বলে যাঁন...থে তাঁর মেয়েকে ফিরে এই রাজবাড়ীতে এনে দিতে পার্কে 
সে-ই এই সম্পত্তির মালিক হবে, শুধু সম্পত্তির মালিক নয়, এ 
মেয়েও মাঁলিক__ 

নদেরটাদ ॥ ঠিক্তা নয়, ঠিক তা নয় ।"*.তবে, হা, কতকটা এ 
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রকমই বটে। তা সে কথাই উঠছে না যখন-__আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি 
যে সে রাজকন্যা বেঁচে নাই, ডাকাতরা তার গায়ের গয়না কেড়ে নিয়ে 
তাকে গলা টিপে মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে__ 

হুমড়া॥ অতি সহজেই এ সন্ধানটা পাওয়া গেল, না ঠাকুর? [ নদের- 
চাদের প্রতি তীর দৃষ্টি নিক্ষেপ । নদেরটাঁদ শিহরিয়া উঠিল ।] 

নদেরটাদদ ॥...কেউ কেউ বল্লে ডাকাতরা তাকে বনে ফেলে 
গিয়েছিল, তাঁকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে... 

| মাথা চুলকাইতে লাগিলেন । ] 

হুমড়া॥ আর এ কথাটা. বিশ্বীস না হয়েই যায় না, কি বল?... 
হুম্।***তাহলে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এই সম্পত্তি তোমাঁকে ভোঁগ কর্তে 
হচ্ছে, না ঠাঁকুর? 

নদেরটাদ ॥ তা আর কি ক্ষ? আমিই না হয় তাঁকে উদ্ধার কর্তে 
না পারলুম, কিন্তু, আর দশজনে? কেউ না কেউ তো তাকে উদ্ধার 
করে এনে সম্পত্তি আঁর তাঁর উভয়েরই মালিক হতে পার্ত__। 

হুমড়া॥ [হ্কার দিয়া উঠিল ] ভান্মতীর খেল! ভান্মতীর খেল্! 
ওরে মহুয়া, ভান্মতীর খেল-_ 

মহুয়া ॥ ( একখানা বড় আয়না দেখিয়াছে, দেখিয়া অবাক হইয়া 
গিয়াছে--) বাপুজী ! বাঁপুজী !...দেখেছ? 
হুম ॥  ভান্মতীর খেল, মহুয়া, ভাঁন্মতীর খেল ! 

মহুয়া॥ দেখেছ বাপুজী দেখেছ ?-[ আয়না নির্দেশ ] 
হমড়া। কি? 

মহুয়া। এই যে-- 
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[ছা আরনার সন্ধে দি ছাড়াইল। আয়নাতে নিজের প্রতিবিষ্ব দেখিয়া অবাক 
হইয়া গ্রেল। জীবনে প্রথম এই আয়না দেখা, কাজেই তাহার কার্ধ্যকলাপ অনুমান করিয়৷ 
লওয়া যাইতে পারে। হাঁত পা তুলিয়া! দেখিতে লাগিল,_-অবাক হইয়৷ সকলের মুখের 
দিকে তাকাইয়৷ এ রহন্তের সমাধান কি বুঝিতে চেষ্টা করিল। আবার হাত গা ছড়ি 

দেখিতে লাগিল । নাচিরা দেখিল। মুখ ভেঙ্চাইয়! দেখিল। সকলে হাসিয়া খুন। ] 

হুমড়া॥ আয়না ও এই প্রথম দেখল। প্রথম দেখেছে কি নাঁ- 
প্রথম দেখেছে কি না_হেসো না কেউ, তোমরা হেসো না 

মহুয়া॥ [ হুমড়াঁকে টানিয়! লইয়া আয়নার সন্বুখে দ্লাড় করাইয়! 
দেখিল। তাহাকে কীল মারিয়া! দেখিল। তাহাকে চুম! খাইয়৷ দেখিল। 
দেখে আর অবাঁক্ হয়, অবাক্ হয় আর দেখে, শেষে_-] এটা কি? 

কুমড়া ॥ ওর নাম আয়না। 

মহয়া॥ ওর মধ্যে যে আমর! সবাই রয়েছি, বাঁপুজি, বাঁপুজি, তুমি 
থে আমাদের সবার সর্দার তুমি-ও ? 

নদেরটাদ ॥--সবাই! তোমাদের সবাইকে আমি ওতে বেঁধে 
রেখেছি। কেউ আর পাঁলাতে পাচ্ছ না-_ছাঁড়ান চাও তো ভান্মতীর 
থেল্ দেখা ও-_ 

মহয় ॥-_বটে !...কিন্তু কেন বাঁধবে? 

নদেরটাদ॥ তোমরা যে ধর! দাও না, এসেই আবার চলে যাঁও--। 
মহয়া॥ বটে! সত্যি সত্যিই কি তবে আমাকে বেঁধে রেখেছে? 

কয়েদ করেছে ?-_দেখি '* 

[ আবার আয়ন্ধতে তাকাইল। মহুয়' মহা মুস্বিলে পড়িল। কিছুতেই প্রতিবিং 
এড়ান যায় না। মহয়। আয়নাতে তাকাইয়। নৃত্য সুরু করিল। পরে আত্মবিহ্বল হইয় 
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নাচিতে লাগিল। মহুয়া নাচিতেছিল। সুজন মাদল বাঁজাইতেছিল। বাঁজাইতে 
বাজাইতে সুজনের খেয়াল হইল কোথায় যেন তাল ভঙ্গ হইতেছে। প্রথমটা ঠিক বুঝিতে 
না পারিয়! সে বাজাইয়! চলিল-*.কিন্তু বেশীক্ষণ নয়...আবার, সেই তাল ভঙ্গ । মনে হইল 
বোধ কার মহুয়ার গা তাল ভঙ্গ করিতেছে । তাহার পায়ের দিকে তাকাইল। চাহিয়৷ 
দেখিল, হা, তাহাই। তখনি তাহার দৃষ্টি পা হইতে মহুয়ার মুখে পড়িল। তীকাইয়। 
দেখে মহুয়া অপলক চোখে নদেরটাদের মুখের পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। দে তখনি 
সহয়াকে সাবধান করিয়া দিল। মহুয়া লজ্জিত হইয়া! তখনি সপ্রতিভভাবে ভুল সংশোঁধন, 
করিয়া পুনরায় নাচিতে লাগিল ] 

সকলে ॥ সাঁবাস--সাঁবাস-- 

মহুয়া ॥ [. ছুটিরা নদেরটাদের সম্মুখে আঁসিয়! ]_ দেখলে? 

নদেরচাদ ॥-_দেখলুম ! 

মহুয়া ॥__কেমন দেখলে? 

নদেরটাদ ॥--এ রকমটি আর কখনো দেখি নি। ময়ূরের নাঁচ 

দেখেছি, রাজহৃংসীর নাঁচ দেখেছি, আজ মনে হচ্ছে সে নাঁচ নাঁচই নয়। 
আজ বুঝলুম নাচে মানুষকে পাগল করে, মাতাল করে। ম্হয়া, তুমি 
আমীয় পাগল করেছ, তুমি আমায় মাঁতাঁল করেছ !...কিন্তু ভান্মতীর 
খেল? 

হুমড়া॥'“হুম্।... মহুয়া, এদিকে আয়__ 

 মহতা॥ দাড়াও বাপুজি।...[ নদেরটাঁদকে ] যা! বললে সব সত্যি ? 
নদেরটাদ॥ সত্যি! সত্যি! এ যদি সত্যি না হয়, আমি 

মিথ্যা, আমার জীবন মিথ্যা, আমার যৌবন মিথ্যা, আমার স--ব' 
মিথ্যা! 
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মহুয়া ॥ অত বুঝি নে। শুধু এই বুঝতে চাঁই, খুশী হয়েছ? 

নদেরঠাদ ॥ - কি করে তা তোমীয় বোবাঁব? 

মহুয়া॥ [আয়নাটি দেখাইয়া] আমায় এটি দিয়ে! 
নদেরটা্দ॥ [আয়নাটি লইয়া মহুয়াকে দিলেন] নাঁও-_কিন্ত 

ভান্মতীর খেল্? 

মহুয়া ॥ দাঁড়াও । [আনন্দে] ওটা এখন আঁমাঁর...ওটা! এখন 
আমার.*”ওটা নিয়ে আমি বা! খুণী তাঁই কর্তে পারি-_-[ নদেরটাঁদকে ] 
পাঁরিনে? 

নদেরটাদ ॥--একশবার। 

মহুয়া ॥ হাঁঃ হাঁঃ হাঃ-তবে-[ চারিদিকে চাহিয়া খুঁজিতে 
খু'জিতে ] একখান! পাঁথর.-.একখানা পাঁথর_- 

নদেরটাদ ॥ পাথর দিয়ে আবার কি হবে? 

মৃহয়া॥। সে হবে এক নতুন খেলা । দেখবে তে! দাঁও ।.*.এখাঁনে 
কি পাথরের কিছুই নেই? 

নদেরঠাদ ॥ [ হাঁসিরা ] পাথরের কিছুই নেই, বল কি মহুয়া? ..এই 
মন্দিরই যে পাথরের তৈরী । এই মন্দিরের দেবতা খর শ্ঠামন্ন্দরজীই যে 
পাথরের--'দেখছ না৷ শতামসুন্দরজী-..শ্বত-পাঁথরের প যে মূর্তিবিগ্রহ? 

মহয়া॥ ] শ্টামজনদরের মুৃদ্তি দেখিয়া যেন তাহার চোখ ভূড়াইয় 
গেল। ৌপানের উপর গিয়া বসিল ]--আহা- হাহা! ' কি-হুন্দর! 
কিজুন্দররা এমনটি তো আর কখনো দেখিনি! আমার চোখ 
জুড়িয়ে গেল বাপুজি, আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। কিমুন্দর, ওগো 
কি স্বন্দর! [ প্রণাম] 
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হুমড়া॥ হুম্। ভান্মতীর খেল! ভান্মতীর খেল! | প্রণতা 
ময়া লক্ষ্যে ] হতেই হবে! 

মহুয়া ॥ [ নদেরটাদের প্রতি মায়ামর়ী, দৃষ্টিতে ] কি স্গুন্দর ওগো 

কি সুন্দর! ওটীও কিন্তু আমার চাঁই.*একদিন না একদিন 

নেবই নেব. 

নদেরটাদ ॥ দেখলে আমার কেমন পাথর আছে? 

মহুয়া ॥ নানা? ও গাথর নয় ও পাথর নয় (...আছে বেদেনীর 

ছুরি-- আয়নার প্রতি ] মর"**তুই মর.” 

[ কটিদেশ হইতে একটির পর একটি ছুরিকা খুলিয়৷ লইয়! আয়নার উদ্দেশ্ঠ 
সজোরে নিক্ষেপ। আয়না ভা্গিয়। গেল। মহুয়! ছুটিয়। গিয়া দেখিল তাহাকে 
আর উহাতে সপূর্ণ দেখা যায় না। দ্বিগুণ উৎসাহ এবং দ্বিগুণ উত্তেজনায় 
তাহাতে পুনরায় ছুরি নিক্ষেপ । আয়ন। ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। 

সকলে নিববাৰ্ বিস্ময়ে তাহার কাধ্যকলাপ দেখিতে লাগিল। ] 

হুমড়া॥ একি কলি বেটি? 

নদেরচটাদ ॥ ও কি কর্লে মহুয়।? ০৮২ শলীশিণশিপটি জশিশশাশসপীপিপাপিসটীশিাশিলশিত 

মহুয়া ॥ | হুমূড়ার প্রতি ] কি করলুম?-."[ নদেরটাদের প্রতি 7... 
বেদের মেয়েকে, ধরে রাখবে? বেদের আর্দারকে বীধবে? বেদে জাতিকে 
করেদখান্ধয় পূর্বে? | ব্যঙ্গে ] হয় না তা হয় না, ওরে আমার নদেরটাদ... 
ওরে আমার সোণারটাদ+ হয় না তা হয় না--! [ অন্য স্বরে, অন্ত দিকে 
ছুটিয়া গিরা দুই হাঁত উপরে তুলিয়া সোৎসাঁহে চীৎকার করিতে করিতে ] 
ভান্মতীর খেল্! ভান্মতীর খেল! কে দেখবে এস...শীগৃ্গীর চলে 
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এস! এখানে নয়, এ মাঠে; খোলা মাঠে, খোল! মাঠে, ছাদের নীচে 
নয় ভাই--আকাঁশের নীচে, ঘরের মেজেতে নয় ভাই...ঘাসের বুকে! 

[ ছুটিয়া গ্রস্থান। 

সঙ্গে সঙ্গে “চল” “চল” “দেখিগে চল” রব উঠিল । দর্শকগণ ছুটিযা 
বাহিরে গেল। বেদেনীগণও চলিয়া গেল। নদেরাদও ছুটিয়া যাইতে- 
ছিলেন। হুমড়া আসিয়া তাহার হাতি চাঁপিয়া ধরিল, এবং বেদে 
বেদেনীগণকে চলিয়া যাঁইতে ইঙ্গিত করিল। বেদেবেদেনীগণ সে 
ইঙ্গিতাঁদেশ পালন করিল । ] 

হুমড়া ॥ মাঁণিক-_ | 

মাণিক ॥ [হুমড়ীর ছোট ভাই। ]--দাছ! 
হুমড়া ॥_ধীড়াও-_[ মাণিক দীড়াইয়া রহিল | ] দেখো, এখন যেন 

এখানে কেউ না! আসে-- 

মাণিক ॥ [ পথের সম্মুখে প্রহরীর মতো দাড়হিয়৷ )*আঁচ্ছা! ।__ 
নদেরটাদ॥ [ বিশ্বিতভাবে হুমড়ার প্রতি ]..তুমি কি চাঁও ? 

হুমড়া! ॥-আমি চাই রুটি ।' [হস্তধারণ ] 

নদেরচাদ ॥-_দেব। হাত ছাঁড়-_ 

হুমড়া ॥ [হাত ছাড়িয়া! দিয়া] হাতি আমি ছাঁড়ছি-., হুম" এও 
দেখেছি যাঁর হাতি ধরেছি, সে-ই আবার পাঁয়ে ধরেছে । নী, আঁমি 
রুটি চাই_ | 

নদেরটাদ॥ যত চাঁও 'দেব।***আমায় যেতে দাঁও 3.'ভান্মতীর 
খেল ।-- 
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হুমড়া ॥-_ভান্মতীর খেল্ ওখানে নয়, ভান্মতীর খেল্ এখানে ।... 
কত রুটি দিতে পাঁর?.**আমাঁর একটি পেটের নয়, হাঁজার হাঁজার 

বেদে-বেদেনী ক্ষুধার জালায় দেশে দেশে সারাজীবন কুকুরের মতো ফেরে। 
আমি চাই এই হাজার হাজার বেদে-বেদেনীর চিরজীবনেরও নয়, 
চিরকালের রুটি! 

নদেরটাদ ॥'..তা আমি কোথায় পাব? তুমি তো বেশ লোক 

সর্দার! | 

হুমড়া॥ ভান্মতীর খেল্! ভান্মতীর খেল! সেই রুটি এখানে 
আছে, আজ আমি তা চাই।...তোমাকে দিতে হবে__ 

নদেরঠাদ।--এখানে আছে সেই রুটি? তুমি বল্ছ কি সার্দার? 
তুমি-কি ক্ষেপেছ? 

হুমড়া॥ ক্ষেপি নি। হুম্। আমি ক্ষেপিনি। শোন ঠাঁকুর, 
এই দেবোত্তর সম্পত্তিতে সেই কুটির যৌগাঁড় হ'তে পারে, হয়না 
মাণিক ? ” 

মাঁণিক ॥ খুব হয় দাছু।'*.শুধু রুটি কেন? ডাল তরকারী হয়, 

ভুধ হয়-.'দই হয়..'সন্দেশও হয়।...দাঁছুও তো কাল থেকে সারাদিন না 
থেয়ে আছ! এ দুধের মেয়েটাও তো৷ তোমার সঙ্গে উপোঁস করেছে ! 

হুমন্া ॥ "শুনলে ?...তাই এই দেবোত্তর সম্পত্তি চাই ।...এ সম্পত্তি 
আমার 

নদেরটাদ ॥--বল্লেই হ'ল? 

হুমড়া॥ হা, বন্লেই হ'ল। শুধু মুখ দিয়ে এই গ্রামবাসী এ 
জনতাঁকে বললেই হুল। শুধু এই বলতে হবে "রাজা কীর্তিধ্বজ চক্বোর্ডির 
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মেয়ে নদেরঠাদ ঠাকুরের কল্পনার মরেছে, কিন্তু বাস্তবে সে বেঁচে 

আছে। আমি তাকে-_-আজই, এখনি-*এখানে..*সবার সণুখে বের 
কর্তে পারি 

নদেরটাদ॥ [সভয়ে]চুপ! চুপ! [কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মস্থ 
হইয়া ] কিন্তু তোমার সে কথা লোকে বিশ্বীস কর্ষের কেন ?--তার প্রমাণ? 

হুমড়া ॥ তাঁর প্রমাঁণ রয়েছে । সেই মেয়ের দেহেই রয়েছে । জানো 
দেই উদ্ধি চিহ্ন? 

নদেরটাদ ॥ চুপ! চুপ! 

হুমড়। ॥ এর শ্যামস্থন্দরের পা; ছুখানি তাঁর পিঠে রাখ” 'রেখায় রেখায় 

সেই উদ্থিচিহ্ন মিলে যাঁবে-_ 
নদেরটাদ ॥".'ঘদিই বা বাঁয়, তাঁতেই কি এসে যায়? 
হুমড়া ॥ কাজীর বিচারে, রাজার মৃত্যুকাঁলের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, 

যদি আমি সেই মেয়েকে এই বাঁজবাড়ীতে ফিরিয়ে এনে দিই আঁমিই হব 
এ সম্পত্তির মালিক, সেই মেয়েরও মালিক-_ রি ৃ 

নদেরটাদ ॥ জানি না তুমি কে। শুধু এই জানি-*'তুমি ্ মহুয়ার 
পিতা ৷: তাই এখনে! তোমার রক্ষা--তোমার কথ! যদি সত্যিই হয়, যদি 
তুমি সেই রাজকন্তাঁকে সত্যনত্যই ফিরিয়ে এনে থাঁক, ত্ববে তুমি..'ভুমিই 
'**মেই বীত্রির ডাকাতির জর্দা". তুমিই আমার পিতাকে .হতা 

করেছ--সম্পত্ভি নিতে হয় নাঁও, কিন্তু তাঁর পূর্বে আমি তোম'র শির 
নেব . 

হুমড়া ॥ হুম্।-.-স্বীকার কি আমিই সেই ডাকাতির সর্দার । কিন্ত 
তাই হয়েছে কি ?."এ ছুরি? আমি জানি..আমি জানি--শ্টামসন্দরের 
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উপাঁসক ধার! তীর জীবনে কখনো জীবহিংসা করেন না, দীক্ষার সময় 
এ হয় তাঁদের প্রতিজ্ঞা ।...তোমার পিতা মৃত্যুকালে গর কথা বলে 'আঁমায় 
মার্জনা করেছেন, রাজা তীর মৃত্যুকালে তর কথা ঝলে ডাকাতদের মার্জনা 
ক'রে গেছেন। তিনি শুধু ফেরত চেয়ে গেছেন তাঁর কন্ঠা, পবিবর্তে দান 
কর্ষেন বলে গেছেন রাঁজত্ব ! . এর পরও যদি তুমি চাঁও আমার শির)... 
নাও 

নদেরচাদ ॥ পিতা মার্জনা করেছেন, করুন, রাঁজা মান্না করেছেন, 

করুন, কিন্ত, আমি মার্জনা কর্তে পা্ব না [হঠাৎ হুমড়ার ছুরী কাঁড়িয়া 
লইয়া ] মৃত্যুর জন্ত প্রস্তত হও ঘাতক! প্র 

হুমড়া॥ ওঃ [ একহাতে চোৌথ ঢাকিয়৷ অন্য হাঁত শ্যামস্ন্দরের দিকে 
প্রসারিত করিল ।] শ্যামস্থন্দর! শ্ঠামস্ন্দর ! ্ 

নদেরটাদ ॥ শ্টামন্ন্দর? শ্যামসুন্দর ? 

( মহয়ার প্রবেশ) 

মহয়া॥ শ্তামহন্দর।.. চোখে কি মায়া...সুখে কি মমতা... নদের 
চাদের উপর দৃষ্টি পড়িল ] এ কি! [ নদেরটাদের হাত হইতে ছুরি_ মাটিতে 
পড়িয়া গেল। 1... অবাক্ হইয়া গিয়া ] এ আবার কি খেলা! এ বুঝি 
স্যামস্ুন্দর-খেলা ! 

নন্ররটাদ ॥ শ্ামসুন্দরের খেলা! [ কীদিয়া ফেলিলেন ] শ্বামসুন্দরের 
খেলা | 

মহুয়া ॥ | হুমড়াকে ] বাঁপুজী, একি! ও কাদে কেন? 
হুমড়া ॥ ও ভেবেছিল এ দেশের রাঁজকন্তা মরে ওর রাজত্বের পথ 
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নিষষণ্টক ক জননী যাচ্ছে রাঁজকন্া মরেনি।..-এখন সেই 
রাঁজকন্তা এ দাখী ক্ছে-..তাঁই ওর কান্না__ 

মহুয়া ॥--.. নদেরটাদকে ] তাই তুমি কীদছ ?...কোথায় সে রাঁজ- 
কন্তা? সে কি পাথর না কি ?-"*এই কানা দেখেও চুপ করে সে বসে 
আছে? 

হুমড়া ॥**'সে এসে কি কর্ষেব? 

মহুয়া ॥ [ এগিয়ে ] বলবে তুমি কেঁদো না । আমি হ'লে আরে! 
বেশী বলতুম-.. 

হুমড়া ॥ কি বলতিস্? 
মহুয়া ॥ বলতুম'-না বলবো না। আমার লজ্জা! করে ..! 
ইমড়া॥ তোর আবার লজ্জা! কি বলতিস্ তুই? 
মহয়া॥ বল্তুম আমায় বিয়ে কর, তোমায়ও আমি পাব, তুমিও 

রাঁজকন্া পাঁবে-_ 
হমড়া॥ বটে! বটে!..ছুম্।-." মুহূর্ত কাঁল কি ভাবিয়া হঠাৎ 

নদেরচাদের প্রতি ]...ঠাঁকুর, তে ফি রাজ্য তোমারি খাঁক। সেই রাজ- 
কন্তাকেই তোমার বিয়ে কর্তে হবে-_ 

নদেরচাদ ॥...[ অগ্নিময় দৃষ্টিতে হুমড়াঁর পানে তাকাইলেন-_সুখে কোন 
কথা বাহির হইল না] 
মহুয়া ॥ [ নদেরটাদকে ] কথা কইছ না যে?...ও বুঝেছি, বাঁগুজি, 

তবে ও বাঁজী। 

হুমড়া ॥ রাঁজী না হয়ে যাঁয় কোথাঁয়? সম্পত্তির লোভ বড় লোৌভ 1... 
কি, তবে বাবাজী রাঁজী? 
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নদেরটাদ ॥ তোমার এ প্রস্তাবে আমি পদাঁঘাঁত করি-_- 

হুমড়া ॥ বটে! তবে সম্পত্তিতেও পদাঘাত করছ? 

নদেরটাঁদ ॥ হাঃ কছি। সম্পত্তির লোভ করিনে। নিয়ে এস 

কোথায় তোমার রাঁজকন্তা । দাঁও তাকে 'সর্ব-সম্পত্তি। সেখানে আমার 

কোন ভিক্ষা চাইবার নেই, চাইতে দ্বণা বোধ করি, চাঁই না ।-.-কিন্তৃ'"* 

[ ব্বর কাপিয়া উঠিল ] তবু আমি ভিক্ষুক। তুমি যে দুনিয়ার দ্বণ্যতম 

ভিক্ষুক সেই তোমারি ছুরারে আজ আমি ভিক্ষুক। তোমারি কাছে... 

সেই রাজনন্দিনী নয়, এ বেদেনী! পিতার শির নিয়েছ, মুমুষু' পিতার 
মাজ্জনা পেয়েছ, শ্যামস্থুন্দরের করুণা পেয়েছ, ভাগ্যদেবতার হে প্রিয়তম 

ব্যাধ, আমার আরো যা আছে সব লুগ্ঠন কর...আমাঁর জাতি নাঁও...কুল 

নাও.-.মাঁন সম্তরম সব নাঁও..-পৰ্িবর্তে আমায় সম্প্রদান কর তোমার এ 

পঙ্কতিলক নন্দিনী! | 

মহুয়া ॥ বাঁপুজী, ও কি বলে? ওর একটা কথাও তো আমি 
বুঝলুম না! 

হুমড়া ॥ গু তোকে বিয়ে কর্তে চীয় ।..করবি ওকে বিয়ে? 

মহুয়া ॥-_সেই বাঁজকন্তা ? 

হুমড়া ॥--ও সে রাজকন্তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে! 

মহুয়া ॥ বাঁগটি তো কম নর |...কোনদিন বা আমাকেই... 

নদেরচাদ ॥ 1 সকাতিরে ] মহুয়া ! মহুয়া! 

মহুয়া ॥ ওতে আমি তুলছি নে। আমি  শ্ঠামস্ুন্দর পাবো? এই 
মন্দির? এ বাগান বাড়ী? 

নদেরটাদ ॥ না মহুয়া, এসব আর আমার নয়। আমার বল্তে আজ 
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আর কিছু নেই। আমার আজ আছে শুধু আঁকাশ, শুধু বাঁতাঁস, শুধু 
এ নদীর জল, গাঁছের ফল! এ বাড়ী-ঘর ..এ নাঁটমনদির...এ সম্পত্তি... 
এখন সব এক রাজকন্াঁর-- 

হুমড়া॥ [আপন মনে বিড়বিড় করিয়া ভাঁবিতে ভাবিতে ] 
রাজকন্া ! রাঁজকন্ঠা !! [ হঠাৎ মহুয়াকে ] আঁয় বেটি...আঁয় . তোর 
পিঠের কাপড়খানি তোঁল দেখি একবার .-অনেকদ্দিন চাবুক মারিনি, 
আজ শেষ এক ঘা পড়ুক পিঠে__ 

মহয়া॥ [ সকৌতুকে নদেরটাদের কাছে গা থেঁষিয়া দীড়াইয়া... 
সহাস্তে ] তুমি চাবুক মার্তে মানা কর নাঁ--! 

হুমড়া॥ [হাসিয়া ] বহৎ খুব। ওরে মাঁণিক...আর দেখ্ছিস্ 
কি.*-বিয়ের বাজনা বাঁজা-। [ নদেরটাঁদকে ] তবে এই বেদেনীকেই 
বিয়ে কর্ষের? 

_. নদেরটাদ ॥ ইহা 

হুমড়া। জাত.. কুল...মাঁন.? 
নদেরটাদ। [মহুয়ার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া ] এই আমার জাত... 

এই আমার কুল-."এই আমার মান-_ 
হুমড়া॥ [ব্যন্গে ] জাত? কুল? মাঁন? একে অন্তঃপুরে ঠাই 

দিতে পার? | | 
নদেরচাদ ॥""*গ্রমাণ চাও ?"”'এসো মহয়া-_[ মহুয়াকে টাঁনিয়াদ্বিতলে 

চলিয়া গেলেন। ] ৰ 
হুমড়া॥ হুমূ। [ দ্িতলের মিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। যখন 

আর তাহাদিগকে দেখা গেল নাঃ তখন...]."'মাণিক ! 
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মাণিক ॥ [ ছুটিয়া আসিয়া ].".কি দাছু? 

হুমড়া ॥ কিহ্ল? 

মাণিক ॥ ভালোই হল। সম্পত্তি নিজের! দাবী কর্লে ফ্যাসাঁদ ছিল 
বিস্তর-..কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাঁপ উঠতো.-..কাঁজীর বিচারে সেই 
ডাকাতি ..সেই খুন-জখম সব ধরা পড়ে বেতো'। তাঁর চাইতে নদেরটাদ 
ঠাঁকুর বেদেনীকে কর্ণ বিয়ে " আমাদের কুল উজ্জ্বল হ'ল। বদি কখনো বেদেনী 

ব'লে তাকে দ্বণা করে, তখন প্রকাশ ক'রে দেবো এ বেদেনীই রাঁজকন্তা । 

হুমড়া ॥ না_নাঁসে কতক্ষণ গেছে !.""নদেরটাঁদ ঠাঁকুর হয় ত তাঁকে 

বোঝাচ্ছে সেই তাঁর সব...আমি কেউ নই, বোঁঝাচ্ছে সে তার স্বামী, 
স্বামীর চাইতে বড় কেউ নয়, যে তাঁকে পিতার ন্নেহে লালন করেছে সে 
কেউ নয়ঃ যে তাকে মাতার মম্তাঁয় পালন করেছে সে কেউ নয় ।:."কত 

ঝড় কত ঝঞ্চা মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে--*নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে""" 

ওকে বুক দিয়ে ঘিরে রেখেছি! কত ছুঃখ__-ফত দাঁরিজ্য এসেছে আর, 

চলে গেছে'..ওকে তার এতটুকু আঘাত সইতে দিই নি-..নিজে না খেরে 

ওর মুখে কার্ট দিয়েছি, পিপাঁসাঁর জলটুকুও ওরই মুখে ধরেছি, তাতেই 
আমার ক্ষুধা মিটেছে পিপাসা মিটেছে.*কিন্তু আজ ?...আঁজ যে ওকে 

হারিয়ে রাঁজরাজেশ্বর হলেও কে মেটাবে এই বুকের ক্ষুধা...প্রাণের 

পিপাসা ! নানা ' আমার সেই পোড়া রুটিই ভালো...আমার সেই 
ছেঁড়ী,াবুই ভালো-.আমার সেই ছুঃখই সোণা, দারিদ্যই মধু-.-শুধু তুই 
আয় মহয়া”**মহয়া__ 

[ সোপানের প্রথম ধাপে ছুটিয়া আসিল মহুয়া ] 

মহুয়া! ॥ বাঁপগুজি! বাপুজি! তুমি আমায় ডাক্ছ? 
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হুমড় ॥ [ চাঁপা গলার ইঙ্দিতে ]-_-আঁয়! 

মহুয়া ॥ [সোপান পথে তরু তর্ করিয়া নামিয়। আসিয়া হুমডাঁর 
বাহু-বন্ধনে ধর! দিয়া ]...কি বাঁপুজি? 

হুম্ড়া ॥ চল্্-_- 

মহুয়া ॥ [ সবিষ্ময়ে ] কোথায়? 

হুমড়া ॥ আমার সেই মাটির ঘরে...আঁমার সেই ছেঁড়া তাবুর তলায়__ 
মহুয়া ॥ নানা, আমি যাব না। আমি বে এখানে শ্যামসন্দর 

পাব! আর কোথাও আমি যাব না_ 

হুমড়া ॥ ছিঃ বেদের মেরে শ্যাম্সুন্দর নের না, ছিঃ । 

মহুয়া ॥ নানা; আমি নেব-_ 

[ সি'ড়ির দিকে ছুঁটিল ] 

হুমড়া॥ বক্তে টানে! রক্তে টানে! ওরে, না না, শোন্...তোঁর 
পায়ে পড়ি মা শোন্-_ 

মহুয়া ॥ [ সর্দার তাহার পাঁয়ে পড়িবে-_শুনিয়াই থমধ্বয়া দাঁড়াইয়- 
ছিলঃ কিন্ত তখনি আবার ছুটিল-_ ] না_ 

হুমূড়া ॥ [ ছুটিরা সোপানের পার্খে দীড়াইয়া সোপাঁনের উপরে 
অবস্থিত মহুয়ার একখানি হাত চট করিয়া! ধরিয়া চিনি _তোঁকে 
যেতেই হবে ! 

মহুয়া! ॥ শ্যামসুন্দর ! আমার শ্যামস্থন্দর ! [কীদিয়াই ফেলিল | ] 
মাণিক ॥ তুমি কি কর্ঘ সর্দার? ওকে নিয়ে পাঁলালে-..এই ঘর-বাড়ী- 

_এই ধন-দৌলত-_ 
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হুমড়ী ॥ [ যেন মৃত্যুকাঁল উপস্থিত ] না--না--আঁমি চাই নাঁ। ওকে 

পর করতে আমি পার্ক না". তবে আমি বাঁচবে! নাঁ_বাঁচবো না 

[ মহুয়াকে বুকে নিয়া চুটিল ] 

মহুয়া ॥ শ্টামহ্ন্দর ! আমীর শ্যাঁমসুন্দর ! 

হুমড়া ॥ নানা 

| পলায়ন। 

মাঁণিক ॥ শোনে সর্দার শোনো 

হুমড়া ॥ [ নেপথ্য হইতে ] নানা 

[ মাণিক তাহার অনুসরণ করিল ।] 

[ সৌপানের উদ্দে প্রথম ধাপে নদেরটাদ আসিয়া দাড়াইলেন। | 

শদেরটাদ ॥ মহুয়া! মহয়া! [নীচে ছুটিলেন] মহয়া! [নীচে 
নামিয়া আসিয়া] মহুয়া! - সর্দীর !__কেউ নেই! কোথার গেল? 

! দেবদাসীগণ শ্ঠামস্ুন্দরের আঁরতি দিতে আদিল ও মন্দিরে প্রবেশ 
করিল। এ তবে কি সবই স্বপ্ন সবই মায়া? সবই মোহ? [দুর 
হইতে ভাঁসিয়া আসিল গৃহ-গামী-বেদের দলের চীৎকার “ভান্মতীর 

সখখেল বু ভান্মতীর খেল্! ]-" ভান্মতীর খেল! 1 নদেরটাদ স্তম্ভিত 

:* হইলেন । ] শ্রী মহুয়াই কি ভান্মতীর খেল? সেই আলো...সে কি 
আলেয়!? সেই চোঁথ সেই মুখ সে কিমরীচিকা? মহয়া? মহয়া! 

[মহুয়ার উদ্দেশে ছুটিলেন। তখনি সাঁজের শীখঘন্টা বাজিয়া উঠিল । 



মনুয় ২৮ প্রথম অঙ্ক 

| নদেরটাঁদ থমকিয়া! দীড়াইলেন। ] আরতি ! আরতি ! জীবনের কর্তব্য ! 
কর্তব্যের জীবন ! (বেদের মাঁদলধবনি ভাসিয়!' উঠিল] কিন্তু এ বেদের 
মাদল! এ বেদের মাদলল! ও যে আমায় পাগল করে।..মহয়!। 

শামতুন্বর !...শ্যামসুন্দর | মহুয়া! 

পো 

[ প্রবল ন্তদ্বন্দে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল।] 



(ভি্রত্ডাীম্ল ডল 





০.৯ 

০ 

| হুম্ড বেদের ঝাড়ী। চৌচাল! ঘর। বন্ুখে প্রাঙ্গণ । 

চারি দিকে মানুষ-প্রমাণ মালঞ্চের বেড়া। এক পাঁর্ে একটি মাত্র দরক্জী। ] 

মহুয়। ও পালস্ক । 

মহুয়া ॥ আবার বিয়ে কিরে? বিয়ে তে| আমার হয়েই গেছে! 

পালস্ক॥। তোর কথায় তো তাই বুঝেছিলাম । কিন্ত সার্দার আজ 
ঘুম থেকেই উঠে হুকুম দিয়েছে আজ এই পূর্ণমমীর টাদে তোর বিয়ে হবে! 

মহুয়া ॥ *মার দেই নদেরটাদের সঙ্গে আমার যে বিয়েটা হ'ল:..মেটি 

বুঝি বিয়েই নয়-?.-.আমি যাচ্ছি এখনি সর্দারের কাছে-_ 

পাগস্ক ॥ গিয়ে লাভ নেই। বিষের সব আয়োজন শ্ষে হয়ে গেছে, 
আর জানিদ্ তে সর্দারের রোখ্-- 

২. “হ্যা॥ আর এদিকে যে আমি নদেরঠাকুরের কাছে খবর 
পাঠিয়েছি আজ যেন সে এখানে এসে আমায় নিয়ে ঘায়; তাঁর কিহবে? 

পালক্ক ॥ কি যেহবে তাজানি নে। 

মহুয়া । ওরে, ঠিক ধরেছি।..-আচ্ছ! কার সঙ্গে সর্দীর আমার বিয়ে 

“দেবে ঠিক করেছে? বোধ করি সুজন, ন| 



ময়! ৩২ ত্র 

পালঙ্ক ॥ নানা স্থজন নয়। কে যে তোঁর বরতা কাউকেই 
জানায় নি। বর যে কে সে সুধু জানে-..সর্দার। বরের নাম ভারী 
গোপনে রেখেছে । এ সুজনও বলতে পার্লে না। কে যে বর এইটে 
জানবার জন্য ও আজ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে, বেশ হরেছে-_॥ 

মহুয়া ॥ তুইও দেখছি হীপিরে উঠেছিন্।**তা দেখ, আমি ঠিক 
ধরেছি আমাঁর কথায় রাখাল নদেরঠাকুরের কাছে গিয়ে বলে এসেছে মে 
যেন আজ এখানে এসে তাঁর বৌ নিয়ে যার়। 

পালস্ক ॥ তাকি সে আন্বে? 

মহুয়া ॥ আঁস্বে। রাখাঁল সেখান থেকে ফিরে এসেই আমার 
বলে গেছে। 

পালস্ক ॥ তবে আবার বিয়ের বোগাড় কেন? 

মহয়া॥ সর্দার খুব একটা খেলা দেখাবে তাই। নিশ্চয় সর্দার 
রাখালের কাছে খবর পেয়েছে নদেরঠাঁকুর আসবে । বরের নাম বে 
সর্দার গোঁপন রেখেছে এখন বুঝলি তাঁর মানে? রী বিয়ের আগে 
আমার সেই ঠাকুরকে বরের পিঁড়িতে বসিয়ে দেবে.-1...সকলে হো-হো 
করে হেসে উঠ্বে! তা আমিও ভাঁব দেখাব যেন আমি টক জাঁনিনে। 

তুইও তাই, বুঝলি? 

পালস্ক॥ তা যদি হয়, সোঁণায় সোহাগা হবে। তোদের ছুটিতে 

বা মানাবে যেন ঠিক মাণিকজোড় ! 

মহুয়া॥ আর তোদের ছুটিতে? তুই আর সুজন ?- যেন চা “চখি? 

পালস্ক॥ চোখ নেই ভাই, কারো চোঁথ নেই। তোর যে এ ছুটি 
চোঁথ..,.চোঁথ নয় তো যেন ছুটি নীলকুমুদ ! 



দ্বিতীয় অঙ্ক ৩৩ হুয়া 

মহুয়া ॥:..1 পালক্কের ফুলের সাঁজি হইতে খপ্ করিয়! নীলকুমুদ 
তুলিয়৷ লইতে গেল 1... তবে দে...আমার চোখ আমায় দে... 

পালক্ক ॥ [যেন তাহার সর্বনাশ. হইয়! বায়] না--নাঁ_ও ছুটি 
আমি দিতে পার্ধ না! তোঁকে তো কতবাঁর বলেছি, সার! বিলে আঁজ 
এ ছুটি নীলকুমুদই ফুটেছিল--.আর একটিও নেই ।...ও ছুটি নীলকুমুদ ' থে 
ভাই আমি সুজনের নামে মানত্ করেছি। মাঁনতের ফুল ..ওতো ভাই 
কাউকে দিতে পারিনা! তুই বরং একটা নাঁগকেশর নে__ 

ময়া॥ বটে? নীলকুমুদধ নয়, নাগকেশর? কে চীয় তোর 
নাগকেশর? একে তো তোর নাঁগরের জাঁলাঁয় জল্ছি--.তার ওপর 
শাঁগকেশর !...শুনবি তবে তোর নাগর আমায় কি বলেছে আজ? 

পালঙ্ক ॥ বল দেখি--বল দেখি__ 

| মহুয়ার গান।] 

বউ কথা কও, বউ কথা কও, 

কও কথ অভিমানিনী | 

সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে 

যাবে কত যামিনী ॥ 

*সে কাদন শুনি” হের নামিল নতে বাদল, 

এল পাতার বাতায়নে ধু'ই চামেলি কামিনী ॥ 

আমার প্রাণের ভাষা শিখে 

ডাকে পাখী, “পিউ কাহা', 

খোঁজে তোমায় মেঘে মেঘে 

আখি মোর সৌদাখিনী ॥ 
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পালস্ক ॥ এ কথ! দে বলেইনি-_ 
মহুয়া । একশবার বলেছে । না--না, একশ একবার ॥ 

পালস্ক॥। তবেতুল করে বলেছে। আমি জানি ও এমনি তুল 
করে। কথাগুলো বল্তে চায় আমাকে, এমনি ওর ভূল, বলে” ফেলে' 
তোকে_- ৃ 

ময় ॥ এ কথা আমি মানতে রাঁজী আছি যদ্দি-- 

পাঁলস্ক ॥-_যদি-_? 
মহুয়া ॥ [যেন সোৌঁনারূপা বা অমনি আর কিছু চাঁহিবে ভাব 

দেখাইয়া, হঠাৎ ] এ ছুটি নীলকুমুদ আমায় দিস্-_ 
পালক ॥ কতবার বন্ব ভাই? ও যে আমার মাঁনতের ? 

মহুয়া ॥ বটে? আচ্ছাঁ_ 1 প্রস্থানোগ্গোগ ] 

পাঁলঙ্ক॥ নেই ভাই আর কোথাঁও নেই, গিয়েও পাঁবি নে-_ 
মহুয়া ॥-_দে__খি... 

প্রস্থান ] 

( “মহুয়া” “মন্ুয়া” বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে অন্য দিক দিয়া সুজনের প্রবেশ ) 

সুজন ॥ মহুয়া 

পালস্ক ॥-_কি ভাঁই? 

সুজন ॥--তোকে নয়। 

পালশ্ক ॥ এ আমাকেই। তোমার মাঝে মাঝে এমন তুল হয়! 
স্বজন ॥ আঃ তুই যা তোকে বাপুজি ডাঁকছে__ 

পালক্ক॥ এ হ'ল।""'বাপুজি আর ব্যাটা একই কথা-_ 
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স্বজন ॥ তোকে ডেকেছে সর্দার"" 

পালক্ক ॥ এ হ'ল__বাপ আর বেটা একই কথা ! 

সুজন ॥ জাঁলাদ্নে বলছি__দেরী করিস্নে, শীগ্ণীর যাঁ_ 

পালস্ক ॥ না ভাই, আমায় তাড়ীস্নে, এ ধে পূর্ণমসীর টাদ উঠেছে, 
কংসাইএর জলে সোনা ফুট্ছে, তুই বসে বাণী বাঁজাবি, আমি তোঁর মালা 
গাথব-''কেমন হবে ভাই কেমন হবে? 

স্বজন ॥*..ভারী ভীষণ হবে। জানিস তে সর্দারের রাগ, আজ 
দেখলুম ভারী গরম ।-.তোকে খুঁজছে। 

পালঙ্ক ॥ তোর ভুল হয়েছে। খু'জ্ছে মহুয়াকে । আমায় খুঁজবে কেন? 

স্বজন ॥-_কেন, জানিনে। সেইটে জেনেই না হয় আয়-_ 
পাঁলস্ক॥ বেশ, তাই না হয় আস্ছি।-_এই ফুলগুলি নে, কত কষ্ট 

করে তুলেছি, পায়ে কত কাট! ফুটেছে, এখনো রক্ত ঝর্ছে-_ 

সুজন ॥"" বেশ ফুল তো !..**"বাঃ-_এ ছুটি নীল” কুমুদ পেলি 
কোথায় রে? 

পাঁলস্ক ॥ আর কোথাও একটি নেই। মহুয়া খুঁজে হছে, সারা বন 
ঝআতিপাতি ক'রে খু'জছে, কিন্ত আর পেতে হয় না, মাত্র এই দুটিই ছিল, 
আমি তোর জন্য.তুলে এনেছি-_ 

সুজ্ন.॥ বটে !-."ত| আমি নিলুম, তোঁর নীলকুমুদ্র ফুল নিলুম_ 
"সপীলঙ্ক ॥ শুধু নীলকুমুদ কেন, সব নাঁও-_-আমার যা আছে, সব 

 নাও-" | 

স্বজন ॥-_কিন্তু তুই বড্ড দেরী কর্ছিন্, শগ্গীর যা, সর্দার তোঁকে 
অনেকক্ষণ খুঁজছে--আজ কত কাজ আছে! আজ যে মহয়ার বিয়ে! 



মহুয়া ্ ৩৬ দ্বিতীয় অঙ্ক 

পাঁলস্ক॥ যাই।..'মাঁলা গাথতে পালুম না, এই ছুঃখ বয়ে গেল... 
[ হঠাৎ ফিরিয়া ]__নাঁ--মাঁলাও তো! রয়েছে! ..আজ আমার ফুল তোঁর 

ভাঁলে! লেগেছে, চোখে ধরেছে, আজ কি তোকে মালা না দিয়ে পারি ?- 

নে.".আমার এই মালাঁটি আজ তুই নে--[ গলদেশ হইতে মুক্তার মালা 

খুলিয়া তাহার গলার পরাইয়া দ্রিরা ]...আঃ কি সুন্দর মানিয়েছে ! 

পূর্ণমসীর টাদ ঘদি কেউ হয়ঃ তবে সে তুই, তারার মাল তোকে ঘিরে 
আছে-__-এঁ আকাশে টাদ উঠেছে... ই-আমার ঠিক মনে হচ্ছে.-. 

ওখানে ও তুই-ই! তুই-ই !-..তুই-ই ! 

[ পূর্ণিমার চাদ দেখা দিয়াছিল। সেই দিকে চাহিতে চাহিতে 

উদত্রান্ত ভাবে প্রস্থান । ] 

সইজন ॥--আমি নই, আমি নই, ও আমাদের মহুয়া! এই মুক্তোর 
মালা-..সেদিন তার গলার দেখেছিলুম-.-বলেছিবুম সে যেন পূর্ণমসীর 
টাদ'..তারার মালা তার গলা ধিরে আছে। শুনে সে ভারী খুখী 

হয়েছিল। কিন্তু আজ কি সে খুণী হবে যদি সার্দার এই রাত্রে এ 
মহুয়া-মালা আমারি গলায় পরিয়ে দেয়... . [মহ্য। নি গাহিতে 

আমিতেছিল 7 

“কত খুঁজিলাম নীলকুমুদ তোরে !” 

সেগান গেরে আসে "জানিনা আজ রাত্রে এ ভাগ্যে কি লেখা 
আছে !.""কিন্ত"*'কিন্ত যদি আমার ভাগ্যাকাশেই ও টাদ্দ ওঠে ..তবে 
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ও টাদ কি জ্যোত্না শতদলেই ফুটে উঠবে, না.মেঘের অন্তরালে মুখ 
লুকিয়ে কীদবে? 

[ গাহিতে গাহিতে মহুয়ার প্রবেশ, কিন্তু জনকে দেখিয়াই গান বন্ধ করিল। ] 

সুজন ॥--থাম্লে যে? 

মহুয়া ॥ আমার খুশী। গান তো আর গাবই না, তোর অঙ্গে কথা 
কইব না» তোর দিকে চাইব না, তোর মুখ দেখব না .. 

[ স্বজনের দিকে পেছন কিরিয়। দীড়াইশ। ] 

স্বজন ॥ আঁমি কি কর্লুম মহুয়া ? 

মহুয়া ॥ [ ভেংচাইয়া ] আমি কি করলুম মহুয়া ! 
সুজন ॥ বারে! 
মহুয়া ॥ [ চট্ করিয়া ঘুরিয়! তাঁহার মুখোমুখী দীড়াইয়া ] বা-_রে। 

তানানানা_নাঁরে! ভেঁ-পু কেন বাঁজে রে? 
স্বজন ॥-₹আঁজ যে তোর বিয়ে রে।_- 

মহুয়া ॥--কার সাথে রে? 

স্বজন ॥ [ এই রঙ্গরসের মধ্যে মহয়ার এই প্রশ্নে সুজন কীপিয়। 
উঠিল, দীর্ঘশ্বাস .ফেলিয়া৷ বলিল ]-তা৷ তো! জানিনে মহয়া... 

মুর | তোর সঙ্গে নিশ্চয়ই নয়... 
: ্পুজন ॥ - নিশ্চয় নয় কেন মহুয়।? - যদি ভাগ্যবশে তাঁই-ই হয়? 

মহয়!॥ বদি তাই-ই হয়”..! সাধ দেখ! আমায় গাল দিচ্ছি? 
বটে [ তৎক্ষণাৎ তাঁহার দিকে আবার পিছন ফিরিয়া! ঈাড়াইয়া, ক্রন্দন 
সবর মিশ্রিত ঝগড়া-টে কণ্ঠে, ] তৌকে যেন ভূতে পায়, পালক্ক-পেত্রী যেন 
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তোর বৌ হয়, একটা হুলো বেড়াল যেন তোর ছেলে হয়, একটা নেংটে 
ইছুর যেন তোর মেয়ে হয়, আর একটা নেকৃড়ে বাঁধ যেন তোদের ঘাড় 
মটকায়-_হা.. 

স্বজন ॥ ওরে- থাম্-থাম্..[ শ্লেষে)..তবে কি বিয়ে হবে প্র 
নদেরঠাদের স্ে-? 

মহুয়া ॥ [ তখনি আবার তাহার দিকে ঘুরিয়া দাড়ায়! ] তাই বল। 
স্থুজন ॥ খুব খুশী হয়েছ? 
মহুয়া॥ কি মিষ্টি তোর কথাগুলি !.*.আচ্ছা ভাই সুজন, তুই 

মিছিমিছি বাশী বাজাঁস্ কেন? . বাঁশ কাটৃতে হয়, টাঁচতে হয়, ফুটো 
কর্তে হয়, ফু দিতে হয়, তবে বাঁশী বাজে । এত কষ্ট করবাঁর দরকার? 
তোর কথাই যে বাঁশীরে! বল্লি তুই «বিয়ে হবে নদেরটাদের সঙ্গে” 
বন্লি তে। নয়.*-যেন বীশী বেজে উঠল !-__ 

স্বজন ॥ খুব খুশী হয়েছ মহুয়া, না? 

মহুয়! ॥__খুণী? ও আমার বীশী-ভাই, এ পালউ. সই তোকে বিয়ে 
কর্তে না চাইলে আমিই তোকে বিয়ে কর্তীম...এত খুশী হয়েছি! কিন্ত 
কি কর্ধ''-এ পালঙ্-সই, নেকি আমায় কম দাগ দিয়েছে-? 

| গান ] 

কত খু'জিলাম নীল কুমুদ তোরে। 

আছে নীল জলে শুনো সরসী ভ'রে ॥ 

উঠেছে আকাশে চাদ, ফুটেছে তারা, 

আছে সব, একা। মোর কুমুদ হারা । 

অভিমানে সে কি গিয়াছে ঝ'রে ॥ 
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বিল ঝিল খু'জি, নাই সে যে হাঁয়, 

হৃদয় শুধায় চোখে, কোথায় কোথায়! 

ঘুমায়ে আছে সে কি আছে লুকায়ে, 

সৌদামাথ এলোচুল গেল শুকায়ে 

নদীরে শুধাই--জল যায় যে সাতে ॥ 

মহয়া॥ কত খু'জ্লুম কুমুদফুল : বনের এ বিলের মাঝে, নদীর এ 
নীল জলে, পেলুম না, পেলুম না-_! 

সুজন ॥-..এই নাও-..এই নাও! [ পাঁলক্কপ্রদত্ত কুমুদফুল কজন 

তাহার হাতে তুলিয়া দিল, ] আরো বা আছে, সব নাও! আমার 
বা কিছু আছে সব নাও-_[ ফুলে ফুলে মহুয়ার সাঁজি ভরিয়া 
দিল। 1 

মহুয়া ॥। [ হাঁসিয়। ] ও কার ফুল? 

স্বজন ॥_যারই হোক, তোমার। যার যত ফুল আছে, যাঁর যত 
রূপ আছেঃ যাঁর যত মধু আছে, সব তোমার! তোমার বলেই...ফুল 
হয়েছে ফুল্লঃ রূপ হয়েছে অপরূপ, মধু হয়েছে মধুর! 

মহুয়া ॥ কত যে কি বল মনেও রাখতে পারিনে ছাই ! 

সুজন ॥. কিছু মনে রাখতে হবে না । তুমি শুধু আমায় বল্তে দিয়ো... 
তুমি শুধু নিয়ো. 

৮০» মহুয়া ॥ কি দিবি? 
. সুজন ॥ কি চাও? 

মহয়া॥ কি চাঁই.**কি চাই." ভাবিয়! লইয়া হঠাৎ 1...তোর 
গলার এ মালা__ 
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সজন॥ নাঁও-_নাঁও মালা । বরের গলায় মধু-বাঁতে যে মালাটি তুমি 
দেবে'“'সেই মালাঁটি আমার হাতে নাঁও। এ মালা বার গলাঁয়ই দাও... 
দিয়ো? কিন্তু তার আগে তোমার গলার এ মালাটি দাও-..মহুয়া, একটিবার 
দেখতে দাও আমার পূর্ণমমীর চাঁদ ..তারার মালা গলায় পরে আমার 
পূর্ণমসীর চাঁদ! ৰ 

[ গলায় পাইয়া দিল ] 

মহুয়া॥ হী পূর্ণমসীর টাদ।--.উঠেছে 1... নিকটেই মাঁদল বাজিয়া 
উঠিল ] মাঁদল! মাদল! তারি সঙ্গে বাঁজে এ মাঁদল! ওরে সুজন, 
কোথার তোর বেণু? কোথায় আমার বাণী? পূর্ণমসীর টাদ উঠছে". 
সোণার-টাদ রথে আসছে***আঁজ আমার বর আসছে... 

| গান] 

ভরিয়া:পরাণ শুনিতেছি গান 

আমিবে আজি বন্ধু মোর ॥ 

স্বপন মাখিয়! মোণার পাখায় 

আকাশে উধাও চিতচকোর । 

আমিবে আজি বন্ধু মোর ॥ 

হিজল-বিছানে! বনপথ দিয়! 

রাঙীয়ে চরণ আসিবে গে! পিয়া । 

নদীর পারে বন-কিনারে 

ইঙ্গিত হানে শ্তাম কিশোর 

আদিবে আজি বন্ধু মোর ॥ 
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চন্্রঢু় মেঘের গায় 

মরাল-মিথুন উড়িয়া! যাঁয়, 

নেশ। ধরে চোখে আলো ছায়ায়, 

বহিছে পবন গন্ধ-চোর | 

আসিবে আজি বন্ধু মোর ॥ 

[ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান । 

সুজন ॥ বর আসছে! বন্ধু আসছে! কেই বাবর? কেইবা বন্ধু? 
স্বপন মেখে আসছে! সোঁণার পাখার আসছে! কোথা থেকেই বা 
আসছে ?---কে বুঝ্বে খেয়ালী মেয়ের এ হেরালী ?-..ও কে? সর্দার! 

এইবার বুঝি ভাগ্যপরীক্ষা । কার ভাগ্যে কি আছে কে জানে! 
[ হুমড়া সর্দার ও পালক্কের প্রবেশ ] 

হুমড়া॥ কে, জুজন? এখানে? বাইরে মিছিলের আঁয়োজন হচ্ছে, 
আর তুই এখানে? 

স্বজন ॥ আমি--মামি-এই হ'ল গিয়েতার মানে--এই ধর 

সর্দীর--আমি বরং মিছিলেই ঢুকে পড়ছি-_- 
[ লজ্জায় মাথা নীচু করিয়৷ চলিয়া ঝাইতেছিল-_ ] 

হুমড়া॥ হুম্। দীড়াও".যথন এতক্ষণই ঢোঁক নি...তখন-.. 
স্বজন ॥ বল সর্দার-_ 

হুম়ী% ইা তখন শীগগীর বিলে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে এস-_ 
, সজনী ॥ আমি ডুব দিয়েই এসেছি সর্দীর। বরং আমি রংমশীল- 
গুলো জালীই-_. 

ইমড়া ॥...না, এখন নয়। সেগুলো! বিয়ের সমর জল্বে। তুমি বরং... 
আঙ্ছা'-'তুমি একটু দীড়িয়েই যাও-_। 
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স্বজন ॥ ইা সেই ভালো! সর্দার সেই ভালো । 

হুমড়ী॥ কিন্তু মহুয়া গেল কোথায়? দেখছি একেই বলে-_ 
“যার বিয়ে তার হুস্ নাই 

পাঁড়াপড়সীর ঘুম নেই!” 
গেল কোথায় ?...মহুয়া-_? 

[ ছুটিয়! মহুয়ার প্রবেশ ] 

মহুয়। ॥ কি বাপুজি? 

হুমড়া ॥ আজ যে তোর বিয়ে-- 

মহুয়া ॥ নাঁচি বাঁপুজি ? 

হুমড়া॥ আঃ খালি নাঁচ আর খালি নাচ। নাঁচতে নাঁচতে পা ছুটো 
ক্ষয়ে যেতে বেতে শেষকালটায় হাটু ছুটোই থাক্বে-_[ মহুয়া হাটু 
গাড়ির বসিল। এবং হাটু ছুইটিই নাচাইতে লাগিল্ছ। ] শেষে ও 

হাঁটু ছুটোও যাঁবে ক্ষরে-_[ মহুয়া উপুড় হইক়া শুইয়া পড়িল। ] থাঁকবে 
শুধু এ মাথাটা__ ময়! শুইরা শুইয়া! মাথাটি নাচাইতে লাগিল । ] 
শেষে দেখ্ছি, মাঁথাটাও যাবে-_ 

মহুয়া ॥ তখন চুলগুলে।_-তখন চুলগুলো 

হুমড়া ॥ |. চুল ধরিয়া টানিয়৷ তুলিতে তুলিতে ] ওঠ, বে, ওঠ 
ওঠ. মহুয়া “উ-_উ-_-উ-_” করিতে করিতে উঠিয়া ধ্ীড়াইল।] কেমন; 
আর নাচ্বি? | 

ম্ছয়।॥ উ--উ--নাঁ_ 
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হুমড়া ॥ শোন এইবার। আজ তোর বিয়ে__-আর এই তার গয্না-.. 
দেখেছিন্? 

মহয়া॥ দেখি পায়ের উপর ভর দিয়া দীড়াইয়া দেখিতে চেষ্টা] 
হমড়া॥ পালঙ[ পাঁলঙ্ক সম্মুখে আসিয়া দীড়াইল। ] মহুয়াকে 

এই সব দিয়ে কনে সাজিয়ে দে। বৈচির চু়ী...বাজু...কামরাঁডা শীখা... 
উদয়তারা সাড়ী..চন্দ্রহার-..আংট...নৃপুর...ছুল... 

| এক একটি গয়নার নাম করিয়া ত| উচু করিয়! তুলিয়৷ ধরিল...যাহাতে হত্যা 
হাতে পাইয়া! কাড়িয়। না লয়। নাম বলিয়! উহ! পালস্কের থালায় রাখিতে লাগিল। 
এদিকে মহুয়া প্রথম গয়নাটি কাঁড়িয়৷ লইবার চেষ্টা করিলেও ..শেষে গয়নার নাম শুনিয় 
ও দেখিয়াই আহ্লাদে আটখানা। এক একটি গয়ন! দেখে আর এক একরকম উল্লান 
প্রকাশ করে। কোনটি দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল, কোনটি দেখিয়! বিশ্ময়ে প্রকাণ্ড "হা? 
করিয়া বসিল, কোনটি বা! দেখিয়৷ আনন্দাতিশয্যে হাত-পা ছু'ড়িতে লাগিল--] 

মহুয়া ॥ এ স-_ব আমার? 

হুমড়া ॥ *স-__ব তোঁর-_ 

ময় ॥ পাঁলউ. সই, চেয়ে কি দেখছিস." -ওগুলোও কি স্বজনের 

দিকে আঁড়চোথে চাহিয়া ] মানত্ কর্ছিস্ নাকি? দোহাই তোর-_ 

পালস্ক॥ বাঁপুজি, এই নাঁও থালা । এ আমি বইতে পারব না। 
মিছিমিছি-কথা শুনবে কে? 

"সছ্য়া॥ মিছিমিছি? | 

হুমড়া॥। আরে থাম্-_থাঁম। বিয়ের রাঁতে ঝগড়া করুলে ছেলে- 

পিলেগুলো কুকুর বেড়াল হয়! যাঁ পালঙ. যা...সইকে কনে সাজিয়ে 
আঁন_ 
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ময় ॥ [পালস্ককে] মিছিমিছি? র'সো! ্ হুমূড়াকে ] কি দিয়ে 

আমি কনে সাঁজ্ব ?.-.আঁমি সাঁজ্ব না। 

হুমড়া॥ কেন বেটি? এঁবে গয়না কাপড় দিলুঘ__ 

মহুয়া ॥ শুধু গয়না কাপড়ে সাজা হয়? 

হুমড়া ॥। তবে? . 

মহুয়া ॥ ফুল লাগবে না? 

হুমড়া ॥ ফুল !---ওরে পলিঙ্ ফুল তুলিম্ নি? 

পালস্ক॥ তুলেছি। সেই ফুল দিয়েই তো সাঁজাব! 
মহুয়া॥ আমি চাই নীলকুমুদ--.না পেলে আমি সাঁজব-ই ন1।... 
হুমড়া ॥ পালঙ্-..ওকে নীলকুমুদ এনে দিস 

স্বজন ॥ হাঁ হাঁ-..তা দেবে বই কি! তা দেবে বই কি! 
মহুয়া ॥ [ স্ুজনকে ] পেলে দেবে বই কি! তুমি তে আর দেবে 

না. তা ও কৌঁথেকে দেবে বাপুজী? সারাটি বিলে দু”টিমাত্র নীল-কুমুদ 
ছিল। [ পালঙ্ককে ] সত্যি ভাই অই! সারা বিলে দ্দার একটিও 

নেই। যেছু”টি মাত্র ছিল, পেয়ে গেছি আমি । [ফুল ছুটি বাহির, 

করিল] কিন্ত এ দিয়ে তো আমি সাজ্তে পাঁর্ব না! [ পাঁলক্ককে 
ভেংচাইয়া ] এ যে ভাই আমার মানতের ! 

| বলিয়াই ফুল ছুইটি পালঙ্কের দিকে ছুড়িরা মারিল |] .. 

পালস্ক॥ [সুজনের দিকে অগ্রিময় দৃষ্টিতে তাঁকাইয়াছিল বটে, কিন্ত, 
এখন প্রায় কীদিয়াই ফেলিল ] তোর মনে এই ছিল !--আর আমার 

মালা? আমার মালা? 
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মহুয়া ॥ [ পাঁলক্ককে জড়াইয়! ধরিয়া] আরে, ও না দের...আঁমি 

দেব..”আঁয় না তুই-_[ তাঁহাঁকে লইয়া! চলিয়! যাইতে চেষ্টা করিল ] 

হুমড়া॥ হুম। কিছু একটা ঘটেছে, না?-..'যাঁক্ গে। পাল, 
শোন্। আমরা মিছিল করে বর নিয়ে আসছি-"" 

স্তজন ॥ বর ঠিক্ হয়ে গেছে? 

হুম্ড়া ॥ আঃ থামে! না ।--পাঁলউ--.তুই মহুয়াকে বিয়ের কনে সাজা । 
"আমরা বর নিয়ে এলুম বলে-- 

মহুয়া ॥ কেবর? 

হুমড়া॥ সে দেখবি এখন। বর নিয়ে এলে এখাঁনে হবে বাঁক্দান। 

তার পর শেষ রাত্রে হবে বিয়ে ।**আয় স্জন-__ 

পালঞ্চ ॥ কিন্ত বরটি কে? 

হুমড়া ॥ [ চলিয়া বাইতেছিল, ফিরিয়া বলিল ] এ...মুজন। 

[ প্রস্থান। 

[ জন ছিল তাহার পশ্চাতে। চমকিয়! উঠিল। মহুয়া ও পালক একসঙ্গেই মর্মাহত 
ইইল। পালস্কের হাত হইতে অলঙ্কারের থালা পড়িয়া গেল। সে মাথায় হাঁত দিয়া বসিয়া 
'পড়িল। মহুয়৷ পাশ্বস্থ বেড়াতে হেলিয়৷ পড়িল। প্রথমে সুজনের নিকট সার্দীরের এই 
বিধান আশাতীত মৌভাগ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, আশাতীত আনন্দে তাহার চোখছুট 
উজ্্বলহইয়াছিল***কিস্ত যখনি মহয়ার দিকে ভাকাইল...তখনি তাহার অবস্থা দেখিয়৷ 
আশ্ঃন্তুত হইল |... ] 

স্বজন ॥ মহুয়া-_[ তাহাঁকে কি বলিতে যাইতেছিল-_] 

হুমড়া ॥ [নেপথ্য হইতে ] স্থজন-_ 
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[ স্বজন চমকিয়া উঠিয়! একবার মহুয়া আর একবার হুমড়ার দিকে 

চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল ।] 

ঁ ঁ ্ঁ এ 

[ ক্ষণকাল গতীর নিশ্তন্ধত! ৷ উভয়েরই এক ব্যথা । মহুয়! প্রথমে পালস্কের দিকে 

তাকাইল--কি ভাবিল--ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইল-_ 

তাহাকে সন্নেহে এবং সমবেদনায় হীত ধরিয়। তুলিল। 

পালস্ক কাদিতে লাগিল । ] 

মহুয়া ॥ কীঁদিদ্ কেন সই? স্বজনকে আমি বুঝিয়ে বল্ব ৷ তাতে যদি 
না শোনে, তাঁর হাতে ধরে বল্ব, তাতেও যদি না শোনে তাঁর পা ধর্ব। 

পালস্ক | নানা কীদিতেই লাগিল। ] 
মহুয়া ॥ কেন কীদিন্?-.-তার চেয়ে সই তুই ওঠ্...শীগৃ্গীর ওঠ... 

এ দেখ পৃিগসীর টাদ কি জ্যোৎাই ছড়িয়েছে! জ্যোৎলার এ রংএ 
কেন যেন শুধু আমার সেই সোণারটাদের কথাই মনে পড়ছে !...আজই 
তো তার আসবার কথা-..তুই দে সই...আমাঁয় সাজিয়ে দে...দে 
ভাই দে-- & 

পাঁলক্ক॥ [ নীরবে, কিন্তু চোঁখে মুখে ব্যথা লইয়া মহুয়াকে দাঁজাইতে 
লাঁগিল। অন্ান্য বেদেনীগণ আরো নানারূপ ফুলাভরণ লইয়া গাহিতে 
গাঁহিতে আসিল। ] 

--বেদেনীদের গাঁন_- রী 

একডালি ফুলে ওরে সাজাব কেমন ক'রে । 

মেঘে মেঘে এলো চুলে আকাশ গিয়াছে ভ'রে। 

সাজাঁব কেমন ক'রে ॥ 
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কেন দ্বিলে বনমালী এইটুকু বন-ডালি, 

সাজাতে কি না সাজাতে কুহুম হইল খালি । 

ছড়ায়েছে ফুলদ্ল অভিমানে ডালি ধ'রে ॥ 

কেতকী ভাদর-বধূ ঘোম্টা টানিয়া কোণে 

লুকায়েছে ফর্ণী-ঘেরা গোপন কাটার বনে । 

নীফুল মানে মানে না ছুঁতে পড়েছে ঝ'রে ॥ 

গন্ধমাতাল টাপ! ছুলিছে নেশার ঝোকে, 

নিলাজী টগর-বাল। চাহিয়! ডাগর চোখে, 

দেখিয়! ঝরার আগে বকুল গিয়াছে মরে ॥ 

[ বেদেনীগণের প্রস্থান । রহিল শুধু মহুয়। এবং পালম্ক ] 

মহুয়া ॥ আমার মালা? আমার বকুলমালা? যে মালা আমি 

_ তার গলায় দেব সে মালা? 

পাঁলক্ক॥। সে মালা আজ তোমাকেই গাঁথতে হয়।...আঁমি ফুল 
এনে দি-*-তুমি গাঁথো-- 

মহুয়া ॥ ডুই গেঁথে দে পাঁলডং"'তুই গেঁথে দে।-_-আঁমাঁর মন উতলা 
হয়ে উঠেছে'--আমার চোঁখ কীপ্ছে-..আমার হাতে সচ বিধ্বে।__ 

পালক্ক ॥ মহুয়া সই__মহয়া সই, তোমাঁর হাতে বিধবে আর আমার 
বুকে বিধেছে- 

» - [ঘরে যাইতেছিল এমন সময় দুরে বাঁশী বাজিয়! উঠিল । ] 

মহুয়া ॥ ও কার বাঁশী? সই ও কারবাঁশী? 

পালঙ্ক ॥ [চমকিয়া উঠিয়া থমকিয়া ধীড়াইল 1-_-তবে কি সে 
এসেছে? 
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মহুয়া ॥--এসেছে'-'সে এসেছে ! চল.*"ওবে পালড'চল--* 

পালঙ্ক ॥ কোথায় বাবে ?-..এখনি যে তাঁরাঁও সবাই মিছিল নিয়ে 
এখানেই আসবে ।--'এসে যদি তোমার না পায়...একশ একটা ছুরি 

তখনি ক্ষেপে উঠবে ।-_[ দরজার দিকে অগ্রসর হইল | ] 

মহুয়া ॥ কি হবে ?.-সে কি এসে তবে ফিরে যাবে? আমি বাঁব 

সই আমি যাঁব--[ দরজার দিকে অগ্রসর হইল ] 

পালঙ্ক ॥ সই! সই! যেতে হবে না সই, তিনি দুয়ারে 

[ নদেরটাদের প্রবেশ ] 

নদেরঠাদ ॥ মহুয়া_ 

মহুয়া ॥। সোণারচাদ ! সোঁণারটাদ ! আমার শ্যামস্ন্দর? 

[ ছুটিয়া তাহার বাহুবন্ধনে ধর! দিতে বাইতেছিল-_ 

এমন সময় পালক্ক বাঁধা দিল ] 

পালক্ক ॥ ওরে সর্ধনাঁশ, তাঁরা যে এখনি এখাঁনে ফিরে আসবে! 
মহয়৷ ॥ এসে খুশীই হবে। দেখ্বে আমার বর «সেছে-_আমার 

শ্বামসুন্দর এসেছে ! 

নদেরঠাদ । আমি তোমার বর? 

পালঙ্ক॥ বড় গণ্গোলের কথা । তাঁরা এসেই ওকে দেখলে তখনি 
ওর বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে-_ র 

মহুয়া॥ দেবেই তো! কেন দেবে না? তুই দেখু ওরা কদ্দী?... 

[ পালক্ক বাহি:র গেল] 
[ নদেরটাদকে ] তুমি কি আমার কম সর্বনাশ করেছ? 



দ্বিতীয় অঙ্ক ৪৯ ময় 

নদেরচাদ ॥ কি করেছি আমি? 

মহুয়। ॥-_-সারাদিন তুমি আমায় ভাবিয়ে মারে।। সারাদিন মনে পড়ে 
(তোমার মুখ--তোমার চৌখ--.তোঁমার কথা ।...কেন পড়ে? 

নদেখচাদ ॥ কেন পড়বে না? 

মহুয়া ॥--.এইতো গেল সারাদিন।...বাতেও কি কিছু কম? 

সারারাত তুমি আমায় ঘুমুতে দাও না । গাছের পাতী মন্্বর কৰে, মনে 

হয় তুমি বুঝি এসেছ, ঝি'ঝি'র রব শুনি-_মনে হয় ওরা! বুঝি তোমার সাড়! 

পেল ।-""তোমার কথা ভেবে ভেবে আমি শ্ঠামস্বন্দরের কথাও ভুলে 

যাই। এসব কেন? 

নদেরটাদ ॥ কেন ?-'.কেন না?-..কেন তোমার হাতে বাধী, পায়ে 

নুপুরত চোথে মারা, বুকে মধুঃ মুখে মমতা৷ ?ও তো! আমার নয়--.ও যে 

তোমার !:--নাচলেঃ মন নেচে উঠ্ল। এ কাজল-কাঁলো৷ আঁখিতে 

আমার পানে চাইলে...আমার চোখ ক্ষেপে উঠল! আর সবার শেষে, 
বখন পালাঁলে, মনে হল আমার মৃত্যুকাল এল। তখন শুনলাম তোমার 

বাশী। তারপর কি হ'ল জান? 

মহুয়া ॥ কি আবার হল? 

নদেরচটাদ ॥ কি হ'ল? শ্ঠামস্থন্দর তুমিও ভুলেছঃ আমিও ভূললুম... 
মন্দিরের আরতি ভুূললুম্ পূজা ভূললুম ।.শুধু কি তাঁই? “কিসের গয়া, 
কিসের “কাশী, কিসের বৃন্দাবন, মনে হল ত্রিতুবন খুঁজব সেই বেদের 

* মেয়ে।' লোকে বলে তোমার জাঁতি গেল।__যাঁক জাতি। বলে কুল 
গেল ।-_যাক্ কুল । মান লজ্জা সেও যাকৃ।...সব যাক ..আমার সব যাক্ 
'"'সব গেছে ।...আজ জামার আর কিছু নেই। শুধু বল তুমি কি আছ? 
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মহুয়া । ছি-ছি,'এতদূব! লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর তোমার 
লজ্জা নাই। দড়ি কলসীও কি নাই? জলে ডুবে মর্লে না কেন? 

নদেরটাদ ॥ “কোথায় পাব কলদী, কোথায় পাব দড়ী, তুমিই হও 
গভীর গাঁড” তাঁতেই আমি ডুবে মরি! 

| দূর হইতে শোভাষাত্রার বাছা ভাসিয়া আসিতে লাগিল। 

| মহুয়। চমকিয়া উঠিল ] 

নদেরটাদ ॥ ওকি? 

মহুয়।॥ তাঁরা আসছে । তার! ছুটে আনছে । 

নদেবটাঁদ ॥ কেন? 

মহুয়া ॥। আমার বিয়ে দিতে__ 

নদেরটাদ ॥ বিয়ে দিতে? 

মহুয়া ॥ বলি দিতে ।-..মেই সুজনের সঙ্গে ।__ 
ন্পথ্যে পালস্ক ॥ সই--সই-_তারা ছুটে আসছে! 
নদেরটাদ ॥ বিয়ে দেবে! 

মহুয়া ॥--বলি দেবে! বিয়ের নামে তাঁরা আমায় বলি দেবে? 
| নদেরাদকে জ্ডাইয় ধরিয়া কীদিতে লাখিল। ]বলি দেবে গো তারা 
আমায় বলি দেবে! 

গালস্ক ॥ [ভেতরে ছুটিয়া আসিফ] তারা এসে পড়েছে_-তারা' 
এশে পড়েছে 

নদেরটাদ ॥ মহুয়া বে ভূমি আমার সঙ্গে? 
, মুয়া ॥- যাবো যাবো 

£ ০ 
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পালস্ক॥ কিন্তু এখন যাঁয় কেমন করে ?.*-তাবা যে দুয়ারে এসে 
পড়েছে !-1 মাদলধবনি অতি কাঁছে শোঁন! গেল ] 

নদেরচাদ ॥ তবে! 

পাঁলস্ক ॥ আপনি এ বেড়া ভিডিয়ে ওপারে খাঁকুন। একটু ফীঁক 
রে আমি ওকে আপনার হাতে দিয়ে আসবো। & বি তাবা 

-[ ছুটিয়া দরজার বাহিরে প্রস্থান ] 

নদেরটাদ॥ কিন্ত যদি সে সুযোগ না মেলে ?...মহুয়। তবে-_? 
তবে? 

মহুয়া ॥ আমার এই মাঁলাটি নাঁও...ওতে আমায় মনে পড়বে 1 
নদেরটাদ ॥ এ যে আমারি সেই মালা! 
মহুয়া ॥ তোমার বলেই তো! আজ আমার। তাই তো তোমায় 

দিতে পার্লুম-[ মাল্যদান। ] 

[ ছুটিয়। পালক্কের প্রবেশ দরজা বন্ধ করণ ] 

পালস্ক ।*তাঁরা এসে পড়েছে_-তাঁরা এসে পড়েছে যদি সইকে 

পেতে চাঁন**তবে আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়-_. 

নদেরচাদ ॥ মহুয়া! তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব। 

মহুয়া ॥ হা থেকো-- 

[ বেদৈরংদল দরজায় করাঘাত করিয়া “দরজ| বন্ধ কেন 1 খোল ঘ্র্জী__খোল-_” ] 

পালক ॥ [বেদের-দল লক্ষ্য করিয়া] সইকে সাঁজাচ্ছি-_[ নদের- 

াদকে পালাইতে ইঙ্গিত, নদেরটাদ বেড়া ডিঙাইয়! পলায়ন করিল। বেদের! 
ঘন ঘন দরজায় ধাকা দিতে লাগিল ] এই খুল্ছি_[ পাঁলঙ্ককে ] তুমি সই. 
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শীগৃগির-..ঘরে যাও । ঘরে গিয়ে কনে সাজ। যাঁও সই শ্রীগৃগির যাও 
--[ মহুয়া যাইতেছিল ] হা, আর সেই বকুল-মাঁল! ভুলো না__[ মনু 
ঘরে গেল। সেই মুহূর্তেই বরসাজে সঙ্জিত স্থুজনসহ বেদের দল মহা- 
উৎসাহে গান ধরিয়া! প্রবেশ করিল__ 

 [ বেদেবেদিণীদের গান ] 

মহুল গাছে ফুটেছে ফুল 

নেশার ঝেশকে ঝিমায় পবন। 

গুনগুনিয়ে ভোমর এল 

গুন ক'রে ওর ভোল! লো৷ মন ॥ 

আউ'রে গেছে মুখানি ওর, 

কর্ লো বাতাম খুলে অচোর, 

চাদের লোভে এল চকোর 

মেঘে ঢাকিসনে লো নয়ন ॥ 

কেশের কাটা বিধে পাখায় 

বাথ লো৷ ওরে বেধে শাখায়, 

মৌটুসী-মৌ-মদের মিঠায় 

কপটে কর্ নিকট আপন ॥ 

হুমড়ী ॥ আবে থাম থাম 

“যার বিয়ে তাঁর ই'স্ নেই 

পাড়াপড়ণীর ঘুম নেই” ।-_ 
মহুয়।.কই? 
পালস্ক ॥-_সে ঘরে বসে বকুলমাল! গাথছে-_ 
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হুমড়া ॥-এখনো কি বকুলমালাই গীথা হয়নি? এতক্ষণ কি সব 
ঘুমিয়ে ছিলি নাকি ?-_নাড়াবান্ধা হবে কখন? "আর হিজলতলায়ই বা 
যাবি কখন ?-_মহামুস্কিলেই পড়েছি দেখৃছি__ 

[ সোজ! ঘরে চলিয়! গেল।] 

__[ বেদেবেদেশীগণের নৃত্যগ্নীত- -] 

“মুল গাছে ফুটেছে ফুল-_ 

নেশার ঝৌকে ঝিমায় পবন ।” 

[ নৃত্যগীতের মধ্যে পালঙ্ক নাচিয়া নাচিয়া সকলকে মদ পরিবেশন করিতে লাগিল। 

স্বজন তাহারি মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘরের দরজায় উ-ি সারিতে লাগিল এবং পালস্কের সঙ্গে 
সঙ্গে চোখে চোখে পড়িতই অপ্রস্তুত হইতে লাগিল । নৃত্যগীত শেষে বধু সাজে সজ্জিত] 
মহুয়াকে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল ।] 

হুমড়া ॥ নে আবার নাঁড়া-বেঁধে হিজলতলাঁয় চল-_ 

[ নাড়াবান্ধার উৎসব। সুজশ ও মহুয়া এক জারগায় বসিল। মহুয়ার পশ্চ।তে 

পালস্ক। ] 

বেদেগণ ॥ আজ আমাদের স্থজনের সঙ্গে 

বেদেনীগণ ॥' আমাদের মহুয়ার_- 

হুমড়ী'॥ বিয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ 

বেদেগণ ॥ হোঃ হোঁঃ হো: 

বেদেনীগণ॥ হিঃ হিঃ হিঃ 
[ সকলের মগ্য পাঁন ] 

বেদেনীগণ ॥ একটা ছিল হাতী-_ 
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বেদেগণ ॥ ভালো! মানুষ অতি ] 

বেদেনশীগণ ॥ আর যে ছিল ইছুর-_ 

বেদেগণ ॥ দুর-দূর-দূর-দূর ! 

বেদেনীগণ ॥ ছু'জনে হ'ল বিয়ে! 

বেদেগণ॥ গলায় দড়ী দিয়ে! 

_ বেদেগ্রণ ॥ হাঁতীর গলায় ঘণ্টী-_ 

বেদেনীগণ ॥ নাঁচে মোদের মনট!। 

হুমড়া॥ শোন্-শোন্-এইবার তোরা আমার ছড়া শোন্_ 
“এক যে ছিল নদের ঠাকুর 

কপালে তার ঘণ্টা । 

যত ছিল বেদের দল 

নাচে তাঁদের মন্টা ॥ 

আরো শোন 

কাচকলা খায় নদে-_ | 

আর মদ খায় বেদে! 
বল--বল- ..  “ 

বেদেরদল ॥ [ মহাঁ উৎসাহে] 

কীচকলা খায় নদে 

আর মদ খায় বেদে! 

[ মগ্যপাঁন ] 

এইরূপেই শন্্রআচার” হইতে লাগিল। সকলে মদদ খাইতে লাগিল, কিন্তু মহুয়। ও 

পালস্ক না খাইয়া, থাইবার অভিনয় করিল মাত্র অন্যান্য-_-বেদে-বেদেনীগণ পূর্বোক্ত ছড়াগুলি 
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মাতলামিতে বলিতে বলিতে মদ লইয়! কাড়াকাড়ি, নিজেদের মধ্যে প্রেমাতিনয় : ইত্য|দিতে 

ক্রমে ক্রমে প্রায় বেস হইয়া পর়িল। মন্ুয়। ও পলক্ক এই স্থযোগেরই অপেক্ষা করিতে. 

ছিল। পালম্ক পরীক্ষা! করিয়৷ দেখিল অনেকেই তখনে। একেবারে জ্ঞান হারায় নাই। 

বিশেষ, সজন তখনো মাঝে মাঝে “মনু” “মহুয়া” করিতেছিন। হঠাৎ বাহিরে বানী 

বাজিয়৷ উঠিল। পালঙ্ক ও মহুয়া অধীর হইয়৷ উঠিল।] 

স্বজন ॥ [ নেশার ঘোরে ] 

আমার মহুয়া! বৌ 

বাশী বাজায়--. 

দাড়িয়ে এ বকুল তলায়, 
হা-গো-"আমার 

বকুল মালা 

[ হাত বাঁড়াইল-_] 

পালক্কু। দাও সই--.বকুলমালা দাও-_ 

[ মহুয়৷ বকুলমাল! সুজনের হাতে দ্িল-_) 

স্বজন ॥ [ সেই মালা গলায় পরিতে পরিতে স্থুবে ] 

 হাতীর গলায় ঘণ্টা_ 
'**নাঁচে আমার মনটা-_ 

[ ঢলিয়৷ পড়িল। তখনি আবার বাইরে বাণী বাজিয়া উঠিল। পালক্ক ও মহয়! আবার 
চর্মকয়! উঠিল। হয়! বিশেষ ব্যাকুল হইল। গালঙ্ক তাহাকে বহুকষ্টে শান্ত করিয়া স্বজন 
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ও মহুয়ার বাধন খুলিয়। দিল। এবং নিজে মহুয়ার ওড়ন| পড়িয়া তাহার স্থল গ্রহণ করিয়! 

মহুগ্রাকে তাহার ওড়না পরাইয়! দিল । অদুরে বাঁশী বাজিয়! উঠিল। মহুয়া তাহারি তালে 

তালে চাঁলল। বীশীর স্থরে সুরে দে আত্মহারা হইয়! বাহির হইয়। গেন্ন। পাঁলঙ্ক বধূর 

আদনে বসিল ] 

স্বজন ॥ [ মন্ততায় ] মহুয়াপরী নাচে! আকাঁশ-পরী গান গায়! 

পালং পেত্রী হাসে--দাঁত বের করে হাঁসে! 

[ আকাশে মেঘ ডাকিয়! উঠিল। বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। হঠাৎ একটি 

বন্রপাত হইল। সকলের নেশা ছুটিয়! গেল। মেঘগর্জন, পুনরায়, বিদ্যুৎ ] 

সুজন ॥ মহুয়া! মহুয়া । 

[ পালঙ্ক ভয়ে দুরে সয়! গেল ] 

হুমড়া॥ [চীৎকার করিয়া উঠিয়া দীড়াইল ] ওরে মেঘ ডাকৃছে.. 
বিদ্যুৎ চম্ষকাচ্ছে'-.সামাল! সামাল! ওরে তোরা ওঠ-__ তোরা ওঠ__ 

স্বজন ॥ মহুয়া! মহুয়া! [ ডাঁকিতে ডাকিতে তাহাকে ধরিল ] 

পালগ্ক ॥ আমি পাঁলং-_ 

সুজন ॥ [ আশ্চর্য্য] পালং !.-.তুই ?..*ময়া কৈ? 

হুমড়া ॥ মুয়া'মহুয়া_ 

সুজন ॥ নাই সে এখানে নাই__[ চতুদ্দিকে অনুসন্ধান ] 

হুমড়া॥ নাই, তবে সে কোথায়? 
সুজন ॥ [পাঁলক্কের নিকট ছুটিয়া আমিয়া বন্তমুষ্টিতে তাহার হাত 

চাঁপিয়। ধরিল ] মে কোথায়? 
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পালক্ক ॥ আমি বলব না 

হুমড়া॥ তবে কি সে পালাল? 

স্বজন ॥ [ পালক্ককে ] পালিয়েছে? 

পালক্ক ॥ পাঁলিয়েছে__ 

হুমড়।॥ [স্তম্ভিত হইল | ]--. কোথায় পালাল? 

স্ঁজন ॥ আমি ধরব ..আমি__[ দরজার দিকে ছুটিল__] 

হুমড়া ॥ [ পালক্ককে ] কার সঙ্গে পালাল? 

পালস্ক ॥ নদেরটাদ-_ 

স্থজন ॥ [ নদেরটাদের কথা শুনিয়াই থমকিয়! দঁড়াইল ] নদেরটাদ ! 
হুমড়া॥ ওরে সুজন-..ধর-.-ধর.*-সেই ছুষমনকে ধর-__-.-তীর নে... 

ধনুক নে..-বর্ষা নে...ছোট্-..ওরে সুজন...তোর! ছোটু-_ 

স্বজন ॥ ধরতে তোদের এখনি পাঁরি--এখনি-_-এখনি ।...এখনি 

নিতে পারি দুষমনের শির । এখনি ধরে আনতে পাঁরি সেই বেইমাঁনি।... 

কিন্তু না__ন1»- 

হুমড়া। না? কেন? 

স্বজন ॥ ধরে এনে লাভ? [| কীঁদিয়া ফেলিল। ] হাত বাঁধতে পাবি, 

পা বাধতে পারি,,কিন্ত মন বাঁধ্ব কেমন করে? 

ইমুড়ু॥ [ অন্ান্ত বেদেদের প্রতি ] ওরে, তবে তোরা ছোট্-..ক্ষেপে 
ওঠ-..নেচে ওঠ---রক্ত-পাঁগল হয়ে হিংসা! মাতাল হয়ে ছুটে যাঁ_ 

_. বেদ্ধেগণ॥ আর তুমি? 

হুমড়া॥ [যেন কি বিভীষিকা দেখিল ] নাঁ_না--আমি না। আমি 

বুঝছি সে ছুরণিবার। তাঁর পিতার বুকে অকাতিরে ছুরী বসিয়ে দিয়েছিলুম 
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“কিন্ত না-না”:এ অসি ধরে না--এ শুধু বাণি বাজিয়ে এমে তার 
অপরূপ রূপে আমার রূপনী কন্ঠাকে আমারি বুক থেকে ভুলিয়ে নিয়ে 
যায়! যদি সে লড়াই কর্ত.."আমিই তাঁর শির নিত্ুম...কিন্ত সে যে যুদ্ধ 
করে না--'সে শুধু ভালোবাসে-..সে শুধু কীদে__ 

বেদেগণ ॥__তবে? 

হুমড়া॥-_ইা তবে শেষ চেষ্টা'..বেদের প্রতিজ্ঞা ।...মেই প্রতিজ্ঞা, যে 
প্রতিজ্ঞা সকলের. মকল দুর্ববলতাঁকে তলিয়ে দেয়। কর্ প্রতিজ্ঞা, ধর 

ছুরী-[ সকলে একসন্গে ছু'রী বাহির করিয়া উদ্দে তুলিল ] ধর্ব...আমর! 
ওদের দুজনকেই ধর্ব-..ধরে ওদের দুজনের বুকেই-_ 

| বলিয়াই বেদের দল একসঙ্গে হাটু গাড়িয়া৷ বসিস, বসিয়াই প্রত্যেকের চুরী 
যুগপৎ মাটির বুকে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। পাঁরিল না শুধু 

স্বজন, তাহার উত্তোলিত ছরিকাখানি কাপিতে কাপিতে 

হাত হইতে থসিয়৷ পড়িল। ] 



অ্ুত্তীঁম্ঞ শ্তল্ 





[ বনের মাঝে বেদের দলের ভাবুর ছাউনি। রাত্রি অনেক হইয়াছে, মশাল 
নিভাইয়! বেদের দল তাব্র ভিতর ঘুমাইয়! পড়িয়াছে। কিন্তু টাদের আলোয় 

দেখ! গেল তাবু হইতে গাহিতে গাহিতে থাহির হইয়া আসিল পালঙ ] 

গান 

খোলো খোলো খোলে! গে। দুয়ার । 

নীল ছাপিরা এল টাদের জোয়ার ॥ 

সন্কেত-বীশক্জী বনে বনে বাঁজে 

মনে মনে বাজে । 

সাজিয়াছে ধরণী অভিসার-সাজে | 

নাগর-দোলায় ছুলে সাগর পাখার | 

জেগে উ“ঠে কাননে ডেকে উঠে পাখী 

চোখ গেল, চোখ গেল চোখ গেল ! 

অসহ রূপের দাহে ঝলপি' গেল আখি, 

চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল! 

ঘুমন্ত যৌবন, তনু, মন, জাগে ! 

সুন্দরী, সুন্বর-পরণন মাগে। । 

চল বিরহিনী অভিনারে বধুয়ার ॥ 
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[ জনের প্রবেশ ] 

স্বজন ॥*.-এ সব কি ইচ্ছে? 

পালস্ক ॥ যা হচ্ছে, তাই হচ্ছে ! 

স্থজন।॥ যা নয়, তাই হচ্ছে-'এখন তো! টেচামেচির সময় নয়, 
সকলকে ঘুমুতে হবে-..শেষরাত্রে উঠে আবার সবাইকে ছুটতে হবে__ 
তোরা নিজেরা ঘুমোচ্ছিদ্ না, যারা ঘুমিয়েছে তাদের ঘুম ভাঙাচ্ছিদ্।_£ 

পালক্ক ॥ ঘুম এলে তো ঘুমুব? 

স্থজন।॥ সাদার যে এই সবে ঘুমিয়েছে-..নইলে কথাটা তাকে এখনি 
গিয়ে শোঁনাতুম--তোর চোখ দু'টো উপড়ে ফেল্ত ! 

পালস্ক॥ তা বেশ হতো! আমি কাণা হতুম্ তুই আমাকে বেঁধে 
বেড়ে খাওয়াতিস্্, আর বুকে পিঠে নিয়ে পথ চল্তিস্-_ 

স্বজন ॥ তবু কথা? 

পালস্ক। বেশ তবে আর কথা নয়, এবার তবে... অন্তান্ 

বেদেনীদের ডাঁকিল ] আনন ভাই আমরা নাচি! এমন চাদিনীরাতে... 

আজ সারারাত জেগে আমরা নাচ্ব ! | 

[ বেদেশীরা নাচিতে নাচিতে বাহির হইতে লাখিল। সুজন বিরক্ত হইয়! 

[নিরুপায়ে একটি গাছের গুড়িতে বসিয়। পড়িল এবং বেদেনীদের 

ত্যগীত মধ্যে ক্রমে ঘুমাইয়! পড়িল। ] 

-. নৃত্যগীত-_- 

আজে ঘুম নহে নিশি জাগরণ । 

চাদেরে ঘিরি” নাচে ধীরি ধারি 

তার! অগণন ॥ 
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প্রথর-দাহন দ্রিবস-আলো. 

নূলিনীদলে ঘুম তখন ভালে । 

চাদর চন্দন চোখে বুলালে| 

খোলো! 'নি' দ-মহল আবরণ ॥ 

ঘুরে ঘু'রে গ্রহ, তারা, বিশ্ব, আনন্দে 

নাচিছে চাচুনী ঘুরীর ছন্দে । 

লুকোটুরি-নচ মেঘ তারা-মাঝে, 

নাচিছে ধরণ আলোছায়া সাজে, 

ঝলির ঘুমুর থুদু ঝুমু বাজে 

| খুলি খুলি পড়ে ফুল-'আভরণ ॥ 

প্রস্থান ।' 

[ ক্ষণপরে হুমড়। মদ্দার স্ুজনকে ডাকিতে বুকিতে প্রবেশ করিল ] 

হুমড়া।_স্ুজন ! আুজন! এই বে, এখানে ঘুমিয়ে পড়েছে-!... 

থাক্-..ডাকম্ো না।...সারাদিন ছুটেছে"ও যেন ক্ষেপে গেছে-.যেন 

পাগল হরেছে-..মহুয়াকে যে ও বড়ই ভালোবাঁস্তো !...একবার যাঁদি: 
তাঁকে পাই'-.একবার যদি তাদের ধর্তে পাঁরি-..একবার যদি". 

[ গ্ুতিহিংস! লইবার আবেগে আর কথাই বাঁহির হইল না." 

টি কিন্তু সুজন জাগিয়া উঠিল--] 

সুজন ॥ [ ত্রস্তভাঁবে উঠিয়া দাঁড়াইয়! ] সর্দার! 
হুমড়া ॥ হা, সর্দার ।-. তুই একটু ঘুমিরে নে সুজন. [ স্বজন কাছে. 

আসিয়া দীড়াইল।"..তাহাঁকে সম্গেহে.'. ] বড় হয়রাণি...ঝ্ড় দ্িকদারি... 
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না? আহা---এখনো কপালে ঘাম ঝধুছে!.. সেই রাক্ষুপী-*'মেই 

শয়তানির এই কীত্ি1.আহা-তুই যা...গিয়ে বাকী বাঁতটুকু 
ঘুমিয়ে নে 

সুজন ॥...তুমি ঘুমুলে না সর্দার ? 
হুমড়া ॥..-ঘুম পাচ্ছে না, যদিই বা পায়, শ্বপ্প দেখে জেগে উঠুছি, 

চীৎকার কচ্ছি''-কীদ্্ছি-[ তৎক্ষণাৎ] নাঁ_না_ক্ষেপেই বাঁচ্ছি--+ কিন্ত 

আর কয় রাত্রি না ঘুনিয়ে থাকব ?-..আমি যে এখনো পাগল হয়ে যাইনি 
কেন তাই ভেবে অবাক হচ্ছি! 

স্বজন ॥ চল বাঁপুজি, তুমি ঘুনুবে চল, আমি তোমার মাথায় হাত 

বুলিয়ে দেব-- 

হুমড়া ॥ [মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার কথায় হঠাৎ মহুয়ার কথ৷ 
মনে পড়িয়া গেল ]..মহুয়া! মহুয়া!..সে দিত.'"আঁমি ঘুমুভুম।*-.সে 

চলে গেছে-..সঙ্গে স্ধে কেড়ে নিয়ে গেছে আমার ঘুম-.. এই কোমলতায় 
নিজের উপরই বিরক্ত হইয়া উঠিয়া ]...যাঁক গে ঘুম।...সে গেছে...সর্গে 

লুটে নিয়ে গেছে আমার মান-.বেদের সম্মান-..।-..তাই তার শির চাই... 

তাই তীকে চাই.."আঁর চাঁই তাঁকে..-যে তাঁকে লুট করেছে-_কিন্তু, ওরে 
স্থজন, তা কি হবে? তাঁদের কি পাব?'.'কবে পাব? কবে? ঝ্ঞ্ব ? 

সুজন ॥...না বাঁপুজি, এখন ক্ষেপে উঠলে মব মাটি হ্বে।'-.তুমিই 

যদি পাঁগল হয়ে যাঁও...তাদের ছুযমনি যোল আনায় পূর্ণ হবে।, ঢুমনি 

বুৎ হয়েছে, আর তাকে এগিয়ে যেতে দেওয়া হবে না, তোমাকে ঘুমুতে 

হবে, তোমাকে বাচতে হবে, তোমার থে অনেক কাঁজ পড়ে রয়েছে, তুমি 

চল * ঘুমুবে চল-_ 
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[ তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত চেষ্ট। করিতে লাগিল ] 

হুম্ড়া॥ হা, আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে, যতদিন তাঁদের ধরতে না 
পার্ছিঃ যতদিন তাদের বেইমানির শোধ নিজে হাঁতে-..এই হাঁতে না নিতে 
পার্ছি ততদিন বেঁচে আমাকে থাকতেই হবে*** 

সুজন ॥***তাহলে একটু ঘুযুতেও হবে।...তুমি চল-*'তুমি চল সর্দীর-_ 
হুম্ড়া ॥-_তুই ? 

সুজন ॥-আমিও । আমিও থুমুব। ঘুম আঁসে ন! কেন যেই ভাবি, 
অমনি মনে হয় মহুয়ার সুখ__ 

হুম্ড়া ॥ ওরে, আমারো--আমারে--! বুক ভেঙে যায়*'বুক 

ভেডে বায় 

সুজন ॥ মনে হয় সে আমার সন্দুথে দীড়িয়ে রয়েছে, যেন হাস্ছে*** 
তখনি ক্ষেপে উঠি...তাঁবি '-আমাঁদের ছুর্ঘশ! দেখেই সে হাস্ছে! 

হুম্ড়া॥ বটে ?-..ছুর্ঘশা! দেখে হাঁস্ছে! দুর্দশা দেখে হাঁস্ছে? 
স্বজন ॥.৯তাই তাঁকে দেখিয়ে দিতে হবে, আমর! তাঁকে ছেড়েও 

ঘুমুতে পারি বেশ স্থখেই আমাদের দিন কাটে.. জীবনও বেশ চলে বায়! 
চল সার্দীর."-চল-*" 

[ একরাপ জোর করিয়াই সুজন হুমূড়া সর্দারকে লইয়া চলিল ] 
রণ এ 

ডু তুই ঠিক বলেছিস:**ঠিক্ বলেছিদ্*'জীবন তো বেশ চলে-'' 
জীবন তো বেশ চলে যায়! 

[ ছজনে চলিয়! গেল ] 

চু, ঁ রং ঁ 
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[ গভীর নিস্তব্ধতা । হঠাৎ দূরে দেখা গেল ছুইটি মুন্তি..*দুরে। ক্রান্ত শ্রান্ত অবসন্ন 
নূদেরচীদকে ধরিয়া ত্রস্ত ভাবে মহয়ার প্রবেশ। নদেরটাদ নিতান্ত অবসন্ন, ছুই পা চলিয়াই 

পড়িয়৷ যায়, মহুয়া তাহাকে আবার তোলে । আবার তাহাকে জড়াইয়। ধরিয়৷ চলিতে 

থাকে । 

এমনি করিয়। নদেরটাদকে মহয়া ছাউনির সীমানায় আনিয়া একটা বৃক্ষের তলে বসাইল। 
বৃক্ষগাত্রে হেলান দেওয়াইয়। বমাইল। তাহার নাঁথাটি হেলিয় পড়িতেছিল, তাহা বৃক্ষগাত্রে 

আরামে রাথিবার ব্যবস্থা করিল । ] 

ময় ॥ তুমি এইথানে বসো ।...মনে হচ্ছে আমাদেরই জাত-ভাই 
কোঁন বেদের দলের ছাউনি । দেখেই আমি চিনেছি।...আর আমি 
ভয় করি নে।.*.আঁমাঁদের জাত-ভাইরা ভারি দরদী'..জাঁতের কারো বিপদ 
দেখুলে ওরা অমনি তাঁর সকল বিপদ নিজের ঘাড়ে তুলে নিরে বুকে ঠাই 
দেয়।... ্ 

নদেরটাদ ॥ মহুয়া, ভারী তেষ্টা পেয়েছে__.. আর যে পারি না... 

মহুয়া ॥ আর ক্ষিধে বুঝি পায় নি? ক্ষিধের পা চলছে না এ কথাটা 

এই মেয়ে মান্ষের কাছে বল্তে বুঝি... জীব কাঁটিল-_-|..ত পাবে 
গোঃ সব পাঁবে, তেষ্টার জলও পাবে, ক্ষিধের রুটিও মিলবে, এই দেখ না-_ 

[ পা টিপিয়া 'টিপিয়! কিছুর গিয়া, পরে হামাগুড়ি দিয়া, এবং শেষে, 

গড়াইয়। তাবুর মধ্যে ঢুকিল ] 

নদেরটাদ ॥ যাঁছ জানে, ও যাছু জানে !."*ওর মুখখানি দেখতে পাই 

"আর সকল ক্ষুধা মিটে যাঁয় ওর এ কাঁজল-কালে! তাঁথি দুটির দিকে 
চাই.*"নসকল তৃষ্ণ সরে যাঁয়।**"যেই চলে গেছে'' মনে হচ্ছে ছাঁতি ফেটে 
গেল: 
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[ অর্ধানপ্ত অর্থজাগ্রত হুমূড়ে৷ সর্দারের প্রবেশ ]' 

হুম্ড়ী॥ [মহুয়। সন্মুথে দীড়াইয়া রহিয়াছে এই স্বপ্ন দেখিতে 
'দেখিতে ] কেন ঘুমুব? আমি ঘুমুব না।”*.আঁজ আমি তোদের নাঁচ 
দেখব। ওরে মহুয়া, ভান্ম্তীর খেল্টা আজ আমাকে দেখা...সেই যেমন 
এক পুর্ণমা বাতে চুপি চুপি আমায় দেখিয়েছিলি !...ভারী ভালো 

লেগেছিল !”কি? আঁজ নাঁচ্বি নে?...কেন রে? কি ব্ল্ছিস্? 

[ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল ] 

নদেরটাদ ॥-[ সবিস্ময়ে ] হুমড়া সর্দার !..সর্বনাশ !..এ তবে ওদের 

ছাউনি! মহুয়া যে...-কি করি! কি করব! 
হুমূড়া ॥---ওঃ:- ক্ষুধা পেয়েছে !...তেষ্টাও পেয়েছে ?...কি 1"'দু”দিন 

না খেয়ে রয়েছিস? কি বলছিস তুই মহুয়া! মান্কেরা কি তোকে 
খেতে দেয় না? বটে! বটে! 

নদেরটাদ ॥'.'আশ্ত্য ! কার সঙ্গে কথা কইছে? 
হুমূড়া |. আমার দুধের মেয়ে দুদিন না খেয়ে আছে_! রসো.-. 

আমি সবাইকে দেখাঁচ্ছি-- | 
[ প্রস্থান । 

নদেরটাদ ॥--যাক্-"চলে গেছে !-"'এই ফাকে যদি মহুয়া 

[ রুটি হাতে ছুটিয়! মহুয়ার প্রবেশ ] 

মহয়া॥ ভান্মতীর খেল! ভান্মতীর খেল__তুমি দেখতে 
'চেয়েছিলে আজ দেখবে? | 

নদেরটাদ॥ চুপ! চুপ! সর্বনাশ! 
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মহুয়া ॥ সর্বনাশ না পৌষমাস! হাঃ হাঃ হাঃ । 
নদেরটাদ ॥--মহা সর্বনাশ, বলছি, কিন্ত জল কই পেয়েছ? 
মহুয়া ॥ [ ছুঃখে ] এ ভাই জলই পেলুম না।-_যে ঘুরঘুটি অন্ধকার, 

এই রুটিই কি গেতুম !... শেষে সবার বালিশের নীচে খুঁজতে লাগলুম.*. 
পেয়ে গেলুম একজনের মাথার তলে !.''আমি কি করি জানো? যেদিন 
রুটি কম থাকে, তখন জানি চুরির ভয় আছে, তাই মুখে পূরে ঘুমাই! 
একবার কে এসেছিল চুরি কর্তে-'"আমি জেগে “নেই” “নেই” বলতে 
বলতেই তা সাবাড় করে দিলুম-_ 

নদেরটাদ ॥ কথা রাখে! মহুয়া ।...জানে। এ কাঁদের ছাউনি ? 
মহুয়া॥ না-ই বা জানলুম !...ক্ুধা পেয়েছে. খাঁবার পেলেই হলো ! 
নদেরচাদ ॥ খাবার আর মুখে তুলতে হবে না 1." 

মহুয়া ॥ জল নেই বলে ?""শ আত্মহারা হইয়া ব্যাকুল স্বরে ] জল... 
একটু জল..'কে আমায় একটু জল দেবে? তেষ্টায় ছাঁতি ফেটে যায়, 
কে একটু জল দেবে? [ অনুসন্ধান 1... 

[ জলপাত্র হাতে লইয়! হুমড়া সর্দারের প্রবেশ । 

_ তেমনি স্বপ্রবিজড়িত অবস্থায় ] 

হুমড়া ॥.. যে মা..*এই নে-। 
মহুয়।॥ [ অবাক হইয়া গ্রেল। প্রথমে ভয়ে পিছাই খাসি ] 
হুমড়া॥ তেটায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে'-এমন পিপাসা পেয়েছে, আ- 

হা-হা""'এই নে মা*জল নে--১ আমি নিজে ঝিল্ থেকে তুলে নিয়ে 
এলুম'"'নে-_[ অগ্রসর হইল । ] 
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মহয়া॥ [ নদেরটাদের জন্য আশঙ্কা হইল। ব্যাঁধভয়-ভীতা হরিণীর 
তো ছি অনার সাব পির দান: তাহাকে আড়াল করিয়া 
দীড়াইল ] 

নদেরঠাদ ॥ মহুয়া, কেমন করে পালার! উঃ তেষ্টায় ছাঁতি ফেটে 
যায়! 

হুমড়া॥ এ টতবু বলছিস তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাঁয, আরে এই যে 
'আমি জল নিয়ে এসেছি 1". 

মহুয়] ॥ দাঁও"*'দীও"*"। বাপুজি.""দাঁও-_ 

হুমড়া ॥ [পরম আগ্রহে ] নেনে 

| জলপাত্র মহয়ার হাতে দ্িল। মহয়। হুমড়ার দিকে পেছন ঘুরিয়! জলগাত্র 

নদের টাদের হাতে দিল। পরে আবার হুমড়ার দিকে 

ঘুরিয়। দড়াইল ] 

হুমড়া ॥ আঃ খেয়েছিস মা? আহা হাঁ-তোঁর সোণার বরণ 

কালী হয়ে গেছে! শুকিয়ে গিয়েছিস! বুড়ো হয়ে পড়েছি, এখন আর 
তেমন রোজগার কর্তে পারি নে। ওরে, আমারো পেট ভরে না... 
আমি আর বাঁচবো না'*যে ছু'টো দিন বাচি-.'আমায় খেতে দিস্-_ 

মহয়া .বাঁপুজি! বাপুজি! 

[ তাহার বুকে পড়িয়া কাদিতে লাগিল ] 

হুমড়া॥ আহাঁ_হীঁ-! আমার ঘুম পাচ্ছে! আমার ু 
পাচ্ছে! আমার মাথায় হাত বুলিয়েদে..'দে বে মূহয়৷ দে... 
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[ মহয়। হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল । হুমড়া! ঘুমাইয়া পড়িল ] 

মহয়া ॥...বাপুজি! [উত্তর পাইল না। ] বাঁপুজি! [উত্তর 

নাই 1. ঘুমিয়ে পড়েছে !.+.এ আমর! কোথায় এসে পড়েছি ! 

নদেরটাদ ॥ বাঘের মুখে- 

মহুয়া ॥ বাঁপের বুকে! আজ কতদিন পরে ওকে পেলুম! আজ 

কি ভালোই আমার লাগছে! 

নদেরঠাদ ॥ তুল! ভূল মহুয়া! বাঁঘও মাঝে মাঁঝে স্বপ্ন দেখে। 
এ তাই। তোমার সর্দার স্বপ্নে কথা কইছে---স্বপ্ে জল দিয়েছে.“-্বপেে 

তোমায় আদর কর্ছে...ন্বপ্নে--"সব স্বপ্নে !'*যেই জেগে উঠৃবে_ 

মহুয়া। এযা, তাই তো ।...তাঁহলে ? তাহলে তখনি তো তোমায়-_ 

তুমি পাঁলাও--তুমি পাঁলাও-_ 
নদেরটাদ ॥ তুমি? 

মহয়া। নাঁনাঁ-আমি না। আমি ঘাঁবনা-_। যেতে পার্ব নাঁঁ-.। 
ওকে আজ কতদিন পর পেয়েছি...কতদিন পর আমার কোলে মাথা 
রেখে ঘুমিয়েছে, কতদিন পর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি.. কতদিন 
পর আজ.''না-_না.'.আমি যাঁবনা-..কিছুতেই নাঁ_ 

নদেরচাদ ॥ তবে আমিও যাঁবন। 

মহুয়া ॥ নানা, ওরা যদি শুধু তোমার বুকেই ছুরী বসিয়ে দেদর_ 
নদেরটাদ ॥ তুমি আমার শন্মুধে এসে দাড়িয়ে ।-..আমার মাথাটি 

অমনি করে কোলে নিয়ো,...তোমার এঁ কাঁজল-কাঁলো আঁখি ছুটি দিয়ে 
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আমার পানে চেয়ো-_দূরে যেয়ো না সখী দুরে যেয়োনা, মরণকাঁলে যেন 
তোমায় দেখেই মরি ! 

মহুয়া ॥ শানা_নাঁ তোমার পায়ে কাটাঁটি ফুটলে যে আজ 
আমার বুকে "বেধে! না_না-_না--.তুমি পালাও- তুমি পালাঁও-*" 

হুমড়া ॥:.[ স্বপ্পোখিতের মতো স্বপ্রীবেশেই ]_ পালাঁও.-.পাঁলাঁও-.. 
[ ধড়মড় করিরা! উঠিয়া দঁড়াইল। হুমড়া কিন্তু মহুয়াকে লক্ষ্য কবিলনা, 
তাহারি সপ্পুখে আর এক মহয়াকে কল্পনা করিয়া ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি 
তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 1-_পাঁলাঁও__পাঁলাও-_পালাও..ী তার! 
আস্ছে-"এ যে.. হুমড়া সর্দার..চোখে তার জালা হাতে তার ছুরী.*. 
তারি পেছনে এ স্থজন বুকে তাঁর জালা হাতে তাঁর বর্ষা, তাঁর পেছনে 
মানকে-..তাঁর পেছনে--.উঃ উঃ উঃ পালা...তুই পালা... 

মহুয়া ॥ বাপুজি ! বাপুজি ! 

হুমড়া॥ বাপুজি তোকে বাঁচাঁতে পার্বেনা...সর্দার বাঁধের মতো 
ছুটে আসছে--'তুই আমার মেয়ে আমার বুক খালি হবে! ও-হোঁ-হো! 
আমার বুক খালি হবে! পালারে তুই পালা:..তোর পাঁয়ে পড়ি... 
পালা-- 

[ পায়ে পড়িতে গেল ] 

ম্য়া॥। পালালুম-**বাপুজি। "কিন্ত তোঁর কথা যে ভাবতে পাচ্ছি 
নে! পেটপুরে তুই কটি খেতে পাস্নে !.""এত কষ্ট"*এত কষ্টের মধ্যে 

তোঁকে রেখে কেমন করে যাঁই-- 
হুমড়া॥ ফুটি না পাই সেও ভালো কিন্তু তুই মরলে যে আমার 
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কবরে মাটি দেবারও কেউ রইবে না! [চীৎকার করিয়। উঠিল] এ 
তারা এসে পড়েছে-_এঁ তাঁরা এসে পড়েছে--! প্র ধ্-. 

[ ভয়ে কাপিতে লাগিল ] 

মহুয়।॥ পালালুম বাপুজি। [ নদের টাদের কাঁছে গিয়! ]--তোমার 

মালাটি আমায় আজ আঁবাঁর দেবে__ 

নদেরঠাদ॥ সেকি! তোমার মালা'*.নাও-- 

মহুয়॥ সেদিন আমি তোমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলুম, আজ তুমি 
আমার গলায় পরিয়ে দাও-- 

নদেরচাদ ॥-_নাও-- 

[ মহুয়ার গলায় মাল! পরাইয়। দিলেন ] 

মহয়! ॥--এবার তবে সত্যি সত্যিই আমার হল।"[ হমডাঁর কাছে 
গিয়া ] বাপুজি-'"আমর! পালাচ্ছি***কিন্ত'"*এই রইল-_ 

[ হুমড়ার মুঠায় মালাটি গু'জিয়! দিল ] 

ওর একটা মুক্তো খুলে কুটির কষ্ট দূর ক'রো...বাঁকীগুলো বুকে রেখে 
আমার কথা মনে রেখো-- 

[ বলিয়াই নদেরটাদের হাত ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়া! গেল ] | 

হুমড়া ॥ এখনো কথা! এখনো গেল না! 

[ ছুটিয়া হুজনের প্রবেশ ] 

সুজন ॥ সর্দার! সর্দার! এখানে দাড়িয়ে কেন? [সাড়া না 
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পাইয়া পুনরায় ] সর্দার_! [ তথাপি সাঁড়া না পাইয়৷ তাহাকে ঝাঁকি 
দিয়া ] সর্দার! [ হুমড়ার ঘুমঘোঁর ভাঙিল ] চীৎকার করছিলে কেন? 

হুমড়া॥ কে? কে? : 

সুজন ॥ আমি সুজন-_ 

হুমড়া॥ সুজন! ও এখনি বুঝি আবার ছুটতে হবে? ভোর 

সুজন ॥ হা, ভোর হয়ে এল-_সর্দীরঃ তুমি আর তবে ঘুমাওনি? 
হুমড়া॥ ঘুমিয়েছিলুম কি? [স্মরণ করিতে চেষ্টা ]...ওরে... 

ওরে'*হঠাৎ মনে পড়ে গেছে মহুয়া আসছিল...[ চীৎকার করিয়া 

উঠিল ] ওরে সে তো এসেছিল! 
স্বজন ॥--কে? 

হুমড়া ॥-_মহুয়া*** 

স্বজন ॥ সেকি সর্দার? 

হুমড়া ॥ [চীৎকার করিয়া বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে] এসেছিল । এসেছিল । 

সুজন ॥ কখন? | 
হুমড়| ॥ এখনি-- 

স্বজন ॥ তুমি তবে দ্বপ্নে দেখেছ! 

ইমড়া॥ স্বপ্ন ?.:ও হা...তবে হয়ত.-্বপ্রই।... কিন্তু তখনি হাতের 
সুঠে মুক্তোরমাল! দেখিয়া ] এ কি! এযে মুক্তোরমালা [চীৎকার 
করিয়া উঠিল ] ওরে--ওরে, এ যে সেই মালা-_ 

সুজন ॥ | দেখিয়া ] মহুয়ার সেই মালা ! 
[ বিষম বিশ্মিত হইল ] 
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ইমড়া ॥-_-এসেছিল...এসেছিল-""তবে তো স্বপ্ন নয়, সত্যি সত্যিই সে 
এসেছিল." হয়তো! এখনো এখানেই আছে.*হয়তো। এই কাছেই কোঁন- 
খানে আছে__ উন্মাদের মতো ] খোঁজ...খোঁজ...ওরে জাগ...তৌরা 
সবাই জাগ্-.'[ বেদেগণ ছুটিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল 7...& মহ্য়া 
যায়*'ধর্...ধর্-..নিয়ে আয় বর্শা--এনে দে আমার ছুরী...এসেছিল.** 
সে এসেছিল! 

[মুচ্ছিত হইয়! গড়িম। গেল ] 
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ৃশ্ 3 
ল্দিল্র। 

[ মন্দিরের সুবৃহৎ দরজা, স্থবিস্তীর্ণ সোপানশেণী। নিম্নে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ । তাহার এক. 
পার্থ্ে একটি যাত্রীনিবাসও আছে। যাত্রীনিবাসে ঢুকিবার একটি দরজা দেখ! 
যাইতেছে । আর দেখা যাইতেছে যাত্রীনিবাদের একটি স্থবৃহৎ বাতীয়ন... 
উন্মুক্ত বাতায়ন তলে দাড়াইলে প্রাঙ্গণটি পরিরৃষ্ট হয়। প্রাঙ্গণের অপরপার্খে 

মন্দিরবাড়ীর সথবিক্তীর্ণ স্থবৃহৎ সদর দরজ| ] 

[ যাত্রীনবাসে বাতায়নে ভর দিয়! নদেরঠাদ দীড়াইয়৷ । তাহার চেহারার অতিশয় 

পরিবর্তন হইয়াছে । ছিন্ন ভিন্ন বেশ, শৌক-মলিন চোকমুখ। 

মুখে খোঁচা খোঁচ দীড়ি ] 

প্রাঙ্গণে রাঁধু পাগলি বাতায়ন নিম়্ে দীড়াইয়। নদেরটাদের উদ্বেগে গান গাহিতেছিল। 

|; গান ] 

| ও ভাই আমার এ নাও যাত্রী না লয় 

ভা! আমার তরী । 

আমি আপনারে লয়ে রে ভাই 

এপার ওপার করি। ্ 
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আমি এই জলেরি আয়নাতে ভাই 

দেখেছিলাম তায়, 

এখন আযন। আছে পড়ে রে ভাই 

আয়নার মানুষ নাই। 

তাই চোখের জলে নদীর জলে রে 

আমি তারেই খুজে মরি ॥ 

আমি তারির আশায় তরী নিয়ে 

ঘাটে বসে থাকি । 

আমার তারির নাম ভাই জপমাল! 

তারেই কেঁদে ডাকি । 

আমার নয়ন-তার! লইয়। গেছেরে 

নয়ন নদীর জলে ভরি ॥ 

এর নদীরও জল শুকায় রে ভাই 

সে জল আদে ফিরে, 

আর মানুষ গেলে ফেরেন। কি 

দিলে মাথার কিরে । 

আমি ভালোবেসে গেলাম ভেদে গো 

, আমি হ'লাম দেশান্তরী ॥ 

[ গানের শেষ দিকে মন্দিরের মধ্য হইতে সন্ন্াসীর প্রবেশ। তৎপুর্ব্বে নদেরঠাদ 

বাতায়ন হইতে সরিয়। গ্রিয়াছেন। গান শেষ হইল ] 

সন্ন্যাসী ॥ রাধু 
ব্বাধু॥ [ তাহাকে প্রণাম করিয়! উঠিয়া ] প্রত! 
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সন্যাঁসী ॥ সেদিন যাঁকে নদীর জল থেকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে এনে 
ঘাজরী-নিবাসে ঠীই দিয়েছি--.সে নাঁকি বলেছে সে বেদে_-? 

রাধু॥ বেদের নাম কি নদেরটাদ হয় ঠাকুর? 
সন্ন্যাসী ॥ ওকি তাই বলেছে নাকি? ওর নাম নদেরঠাদ ? 
রাধু॥ হা নদেরটাদ। বেশ নামটি, না? 
সন্ন্যাসী ॥ কাণা ছেলের নাম পন্মলোচন হলে সেও হয় বেশ! 
রাঁধু ॥-হা”_ ঠাকুর, তুমি যে এ গেরুয়া কাপড় পড়...এও হয়েছে 

বেশ! 

সন্যাসী ॥ আঃ রাধু! আবার পাগ্লাঁমি সুরু করুলে ?.*. 
রাধু॥ পাগ্লীর ব্যবসাই যে এ-_ 
সন্ন্যাসী ॥ ও ব্যবসাটা এখন ছাড়,। পাগ্লাঁমি রেখে এখন ধর্মকর্ম 

অন দাঁও--1--*দিন্ যে ফুরিয়ে এল-_! 

রাঁধু॥'"সে তো ভালই হল ।"..রাত্তিরটি না ফুরুলেই হ'ল 1*** 
সন্যাসী ॥--আঃ আবার রাত্তির কেন? 
রাধু॥...ধর্মকর্্ম করুব। ফুল নেব, নৈবেদ্চ নেব...পৃজো কর্ব... 

সন্যাপী ॥ রাভ্তির বেলায় পূজো'*"...! কাকে? 

রাধু ॥-তোমাকে। 

'সন্াসী ॥ ছিঃ তোমার মনের কাঁলি এখনে। মুছল না-_- 
রাধু' ॥*"মুছবে কেন ঠাকুর? তুমিকি আমার তেমন গুরু.*.আর 

"আমিই কি তেমনি শিল্তা-..--যে লেখাঁটি একটিবার.."আমার বুকের 
খাতায়-__মনের পাতায় লিখে দিয়েছিলে__ 

সন্্াসী॥ আঃ আমি আবার কি লিখলুম ? 
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রাধু॥ কেন সেই যে মন্তর দেবার সময়-_-মনে নেই ?.....-সেই লেখা 
কি আর ভুলি? 

সন্যাসী॥ আঁঃ..মন্দিরের এই পবিত্র অঙ্গনে-..ধর্মককথা বল-_ 
রাঁধু॥ কেন? বীজ-মন্তর কি অধন্দ কথা? 
সন্স্যাসী ॥"--রাধু পাগলামি কি সব সময় কধূতে আছে রাধু ?"*, 

ছিঃ..-তার চাইতে বেশ গাইছিলে।***বেশ কথাটি-..“আয়না আছে পড়ে 
রে ভাই, আয়নার মাঁচুষ নাই ।” 

রাধু॥ [সুরে] 

“€ আমি) তাঁরির আশায় তরী নিয়ে ঘাঁটে বসে থাঁকি 
( আমার ) তাঁরির নাঁম ভাই জপমাঁলা তারেই কেঁদে ডাঁকি। 
( এ) নদীরও জল শুকাঁয় রে ভাই সে জল আসে ফিরে 
( আর) মীন্গষ গেলে ফিরে নাকি দিলে মাথায় কিরে ! 

সন্যাসী॥ এ গানটি তোমায় কে শেখাল রাধু? 
রাধু এ নদীয়ার টাদ ঠাকুর।-.মমন্ত গুণী লোক। পাঁগলও 

বলতে পার। 

সন্ন্যাসী ॥--পাগল ? 

রাঁধু॥ প্রেমের পাগল । মাঁথার বিষে পাঁগল। 
সন্ন্যাসী ॥ শেষকাঁলটায় মন্দির হয়ে উঠল পাঁগলা-গাঁরদ। স্থৃবিধের 

কথা নয়। তা ওর বিষও কি মাথায় উঠেছে ?.. কি বল্ছেন? 
রাধু॥ _ গান 1 

আমার গহীন জলের নদী । 

আমি তোমার জন্যে ভেসে রহিলাম জনম অবধি ॥ 
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ওভাই তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাধ! ঘর, 

আমি চরে এমে বসলাম রে ভাই, ভাসালে সে চর। 

এখন সব হারিয়ে তোমার সেণাতে ভাসি, নিরবধি ॥ 

আমার ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই ভাঙলে কেন মন, 

ওভাই হারালে আর পাওয়! না যায় মনের রতন । 

ওভাই জোয়ারে মন ফিরেন আর, ভাঁটিতে হারায় যদি । 

তুমি ভাঙ যখন কুলরে নদী ভাঙ একই ধার, 
আর মন যখন ভাঁঙ রে নদী ছুইকুল ভাঙ তার । 

ওভাই চর পড়েনা মনের কুলে, একবার সে ভাঙে যদি ॥ 

 অন্যাসী ॥-তাহলে মিলেছ বেশ। তুমি তো রাই উক্মাদিনী |... 
আর উনি? 

রাধু॥ উনি হচ্ছেন সপ্ডুকীণ্ড রামায়ণ । 
সন্যাঁসী ॥ সর্বনাশ! রামার়ণ? তা এখন কোন্ কাণ্ড চল্ছে ? 
রাধু॥ কিছ্বিন্ধযা কাণ্ড। সীতাহরণ হয়ে গেছে। ওর সীতাকে 

ন1কি কোন এক ব্যাটা রাবণ লুট করেছে! 

সন্গ্যাসী ॥ তাই বুঝি নদেরটাঁদ__রামচন্দ্র জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন :. 
তা--.তিনি তো উদ্ধার হয়েছেন কিন্তু দীতা উদ্ধীরের কতদূর? 

রাধু॥ আর উদ্ধার! শ্রীরাম কেদেই আকুল, কোথায় সীতা .. 
কোথায় সীতা !-_ 

 জন্গযাসী॥ তা তুমি না হয় পবন-নন্দিনী হয়েই লঙ্কার সন্ধানটা 
নাও:'' 

াধু॥ সন্ধান নিচ্ছি বই কি।-.. এই যে আবার চললুষ__ 
৬ 
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সন্যাসী ॥ কোথায়? 
রাঁধু ॥--একটী পাঁগলীও এ গাঁয়ে কাল দেখা দিয়েছিল কি না... 

শোন নি? পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে, কখনো কেঁদেছে.-.কখন 
গেয়েছে: '-কখনে! নেচেছে...শুনেই তো নদীয়ার টাদ ক্ষেপে উঠেছেন... 
বলছেন তিনিই তার মহুয়া ! 

সন্াসী ॥ মহুয়া! 
রাধু ॥ "এ সীতা । মাঁথার তো ঠিক নেই । কখনো! বল্ছে বুলবুলি... 

কখনো বলছে টীয়া*"* 

[ এই কথাবার্তীর মধ্যে নদেরটাদ যাত্রীনিবাস হইতে বাহির হইয়! এখানে উপস্থিত ] 

নদেরটাদ ॥-.-কখনো বলেছি পাপিয়া কথনো বলেছি মহুয়া !...তুমি 
এখনো যাঁওনি রাধু!"-আমাকেই তুমি নিয়ে চল..! পাঁরব...আঁমি 
যেতে পারব-"'পাঁয়ে আমি জোর পাচ্ছি'"'বুকে আমি বল পাঁচ্ছি_। তাঁকে 
আমি শুধু একটিবার দেখব ।..দেখ্ব..সেই কি আমার বুলবুলি...সেই 
কি আমার টিয়া ..সেই কি আমার পাপিয়া...তারি নাম কি মহুয়! ? 

রাধু॥ এই ভাই আমি গেলুম-_ 

| [ প্রস্থান । 

সন্গ্যাসী ॥ তুমি আমায় চিন্তে পাচ্ছ? ্ 
নদেরটাদ ॥ "“চিনেছি। তুমি আমায় জল থেকে কূলে তুলেছিলে:. 

না?...কিন্ত তাকে কি দেখেছিলে ?..“মেঘের মত তার কেশ, তারার 
মতো তার আঁখি'*.এ দেশে কি উড়ে এসেছে আমার তোতা-পাঁখী ? 

সন্াপী॥ কেসে? 
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শদেরচাদ ॥ “আঁধার ঘরে তাঁকে রাখ. কীচা-সোঁণার মত জল্বে 

সে! বনে তাকে রাখো, ফুল হয়ে ফুটে উঠবে! পাহাড়ে তাকে রাখো, 
মণি হয়ে জল্বে 1 | 

সন্ন্যাসী ॥ তাকে তো দেখিনি, দেখছি এক রামেতেই রক্ষে নেই, 
তার ওপর সগ্রীব দৌসর।-..ছিল মন্দির হল পাঁগলা-গাঁরদ...ও কি? 
কোতয়াল যে! 

[ ধন্পতি সাধুমহ দদলবলে কোতিয়ালের প্রবেশ ] 

কোতয়াল॥ প্রণাম, সন্্াসী ঠাকুর! 
সন্যাসী ॥ অজয়োহুস্ত । হঠাঁৎ এ পথে? 

কোতয়াল ॥ একটা ভারী জরুরী তদন্তে যাচ্ছিলুম...পথে মন্দির 
পড়ল - প্রণাম করতে এলুম ৷ 

সন্ন্যাসী ॥ জয়জয়কার হোঁক তোমার !...তা কি তদন্ত? 

কোতিয়াল ॥__খুনের তদন্ত। লক্ষেশ্বর সওদাঁগরকে তো! জানতেন ? 
সন্ধ্যাসী ॥ কেনা জানে? এই তে! সেদিন মন্দিরের ঘাটে নৌকা 

বেঁধে এখানে ঘটা করে পূজো দিয়ে গেলেন: এবারকার বাণিজ্যে তারি তো 
জয়জয়কার! 

_ কোতয়াল॥ তিনিই খুন হয়েছেন! এই যে তার ভাই ধনপতি 
সাধু--.আমাকে তদন্তে নিয়ে যেতে এসেছেন-- | 

_ সন্যাসী॥ কে খুন করলে? 

ধনপতি ॥ এক পাগ্লি। 
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[ নদেরচাদ দূরে দাড়াইয়। কথা বার্তী শুনিতেছিলেন, পাগলির কথা শুনিয়__ 

কাছে আসিয়া! সাগ্রহে শুনিতে লাগিলেন ] 

সন্যাঁপী ॥- সেকি? 

ধনপতি ॥ তুলসীতলার ঘাট থেকে দাদা নৌকা ছাঁড়বেন এমন সময় 
নাকি স্্রী-পুরুষ দু'জন লোক নৌকার উঠে নদী পার হবার জন্য কদাঁকাটি 

সুরু করলে__ | 

নদের চাদ ॥-_তুলসীতিলার ঘাট ? 

ধনপতি ॥-_তুলসীতলার ঘাট। আমার নৌকা তখনো সে ঘাঁটে 
পৌছেনি। 

ধন্পতি ॥ স্ত্রীলোকটির ছিল টাদপানা মুখ। দাদার চোখে লেগে 

গেল। ছু'জনকেই নৌকায় তুলে নৌকা ছেড়ে দ্িলেন__ 
নদেরচাদ ॥ [ উত্তেজিত ভাবে ] আমার মনে পড়ছে.*'মনে পড়ছে-.. 

সব কথা মনে পড়ছে-."! 

কৌতয়াল ॥ [ নদেরঠাদকে দেখাইয়া সন্গযাসীর প্রতি ] একে? 

সন্ন্যাসী ॥ এক পাগল-.-_। | নদেরটাদের গ্রতি ] ওহে, কোতয়ালজী 
তোমার সন্মুখে দীড়িয়ে' "ওঁকে শুধাও না তোমার তোতা পাখীটি 
কোথায়? 

কোতিয়াল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ বটে !..] নদেরটাদকে ] তোমার বুঝি 
তোতা পাখী উড়ে গেছে? 

নদেরচাদ ॥ [ সকরুণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া-..প্রায়' কাদিতে 
কাদতে ] উড়ে গেছে__উড়ে গেছে-_! 

সন্াসী ॥ [ ধনগতিকে ] তার পর? 
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'ধনপতি ॥ দাদার মতলবটি ছিল একটু অন্য রকম ।...মাঁঝ-নদীতে 
নৌকা গেলে পুরুষটিকে জলে ধাঁকা মেরে ফেলে দিয়ে-..নৌকায় দিলেন 
পাল তুলে ।-" পাঁখীর মতো উড়ে চল্ল নৌকাঁঁ_ 

নদেরচাদ ॥ [ ধনপতিকে ] আমার সেই তোতা-পাঁধী_-? আমার 
সেই টিয়া-পাঁখী-_? আমার সেই ময়না ?...তাঁর কি হল? 

কোতিয়াল ॥ হাঃ হাঃ হাঁ? । 

ধনপতি ॥ পাঁখীর মতো উড়ে চল্ল নৌকা ।...স্ত্রীলোকটি ভারী খুসী । 
“নাচতে লাগল । একেবারে পাগলের মতো নাঁচতে লাগলো ! 

নদেরটাদ ॥ [ সোৎসাহে ) ময়ূরের মতো! ময়ুরের মতো! মেঘ 
করলেই সে ময়ূর হয়ে নাঁচতো-..আমি অবাঁক হয়ে দেখ্তুম ! 

সন্াসী ॥ পাগল হলে ময়ূর নাঁচও নাচে-..আঁবাঁর ভালুক নাঁচও 
নাচে! তবে সেই স্ত্রীলোকটির মাথায়ও গোল ছিল ?...পাঁগলের সংখ্যাটা 
আঁজকাঁল বড়ই বেড়ে চলেছে ।.*-আমার মন্দির তো দস্তর মতো৷ পাগলা 
গাঁরদ হয়ে দাঁভিয়েছে-.এমন হয়েছে যে ভয় হয় কোঁন দিন আমিই বা 
ক্ষেপে যাই !.."হাঁ, তাঁর পর? 

ধনপতি ॥ দাঁদা মহাখুসী। একেবারে মজে গেলেন। কিন্ত সে 
বেটি পাগলীর মুখে ছিল মধু, মনে ছিল বিষ! দাঁদাঁকে রাত্রে বিষ খাইয়ে 
একেবারে উধাও ! 

নদেরটাদ ॥ আমি জানতুম! আমি জাঁনতুম ! হাঁঃ হাঁঃ হাঃ 
্ [ প্রাণ ভরিয়! পাগলের হাঁসি হাসিতে লাগিলেন ] 

কোতয়াল ॥ আঃ জালাতন! এই পাগল! থাম্ বল্ছি ! 

নদেরচাঁদ ॥ [ তৎক্ষণাৎ ] থামিয়া তারপর ? 
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কোতয়াল ॥ হী” গল্প শোন। সবাই ছিল ঘুমিয়ে সেই ফাকে নিশ্চয় 
পাগলি নদী সাতরে পালিয়েছ, তা যাবে কোথায়? যদি মাছ হয়ে জলে 
ডুবে থাঁকেঃ জেলে হয়ে জাল ফেলে তুল্ব' "যদি পাখী হয়ে উড়ে গিয়ে থাকে 

***ব্যাঁধ হয়ে তীর মারব."' 

নদেরচাদ ॥ [ সভয়ে ] না_না_না মেরোনা...তাঁকে মেরে 

না'"আমাঁর তোতা-পাখী মেরোনা : আমার টীয়া-পাঁখী মেরোনা...আমার 

ময়না-পাঁখী উড়ে গিয়ে থাকে..“যাঁক্ উড়ে...একদিন তো তোর গান শুন্ব! 
কোতিয়াল ॥ [হাসিয়া ] আচ্ছা-_আচ্ছা তাই হবে..মার্ব না।... 

কিন্ত কথায় কথায় দেরী হয়ে যাচ্ছে * এখনি ছুটতে হবে-_ 

সন্ন্যাসী ॥- কোথায়? 

কোতিয়াল ॥ এ পাশের গাঁয়ে । শুনলুম সেখানে এক পাগলি এসে 
জুটেছে'..একবার গিয়ে দেখে আসি - চলহে চল-..[ সন্্যাসীকে ] আসি 
ঠাকুর". প্রণাম 

[ প্রণাম করিয়। সকলের প্রস্থান ।-*-পশ্চাৎ পশ্চাৎ 

নদেরটাদও ছুটিতোঁছলেন ] 

সন্যাঁপী ॥ এই! ঈীড়াও-_ 

[ নদেরটাদ থমকিয়া দাড়াইলেন ] 

অন্যাসী ॥ তুমি যাচ্ছ কোথায়? 

নদেরটাদ ॥ | কোন উত্তর দিতে পাবিলেন না] 

অন্যাসী ॥--কোথায় যাঁচ্ছিলে ? 

নদেরটাদ ॥--ওদের সঙ্গে-. 
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* সন্্যাসী ॥--কেন? 

নদেরচাদ ॥-_পাঁখীর খোজে ! 

সন্যাপী ॥ [বিরক্ত হইয়া ] আঃ 

শদেরচাদ ॥যদি জলে জাল ফেলে !_যদি গাছে তীর মারে." যে 
বলে গেল? 

সম্গাসী॥ কি মুষ্কিলেই পড় প্লুম।-."প যে রাধু এসেছে...কি বাঁধ 
খবর কি? 

[রাঁধুর প্রবেশ) 

রাধু॥ নাঃ তাকে পেলুম না।.-কোথায় যে কখন থাকে...কেউ 
বলতে পারে না! 

নদেরচাদ ॥ [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ] কেউ বল্তে পাঁর্লে না! কেউ না? 
[ রাধু জানাইল-*.“না” ] .[ দীর্ঘখীসে | কেউ না !-..কেমন করে বলবে? 
'"সে থে পাখী - এঁ নীগাঁকাঁশের আপন-ভোঁল! পাখী !...কোথাঁয় কখন 
থাকে -কেউ জানে না...কেউ বলে না! [বিড়বিড় করিয়া বলিতে 
বলিতে আপন মনে যাত্রীনিবাঁসের দিকে চলিয়! গেলেন ] 

: বাঁধু॥ [ সন্গ্যাসীকে ] তুমি যদি এ অমনি পাঁগল হতে! 
সন্ন্যাসী ॥ আনীর্বাদটি তো বেশ !-..তা তোমাদের পাল্লায় বখন 

পড়েছি'"'তখন ও আণীর্বাদ ফল্তে আর বুঝি বেণী বিলম্ব নেই।... 
একদিন দেখুছি-''কে কখন আমাকেই জলে ঠেলে ফেলে দেয়-__€! 

রাধু ॥-_দিকৃ না'*" 



আমি 

আমি 

যদি 

আমি 

আমার 

এখন 

৮৮ চতুর্থ অঙ্ক 

_ গাঁন-_ 

তোমায় কুলে তুলে বন্ধু আমি নাম্লাম জলে । 

কাটা হয়ে রই নাই বন্ধু তোমার পথের তলে ॥ 

তোমায় ফুল দিয়েছি সখা তোমার বন্ধুর লাগি, 

আমার শ্বাসে শুকায় সে ফুল, তাই হ'লাম বিবাগী। 

বুকের তলায় রাখি তোমায় গো 

পরে' শুকাইনিক গলে ॥ 

যে দেশ তোমার ঘর রে বন্ধু সে দেশ থেকে এসে 

দুখের তরী দিলাম ছেড়ে চল্তেছে সে ভেদে। 

যে পথে নাই তুমি বন্ধু গো 

তরী সেই পথে মোর চলে ॥ 

[ গায়িতে গায়িতে নদেরচাদের উদ্দেগ্ঠে যাত্রী নিবাসে চলিয়৷ গেল। * * সন্যাসী রাধুর 
মনের কথা বুঝিয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। এখন আপন মনে রাধুর কথা ভাবিতে ভাবিতে 
সোপান বাহিয়া মন্দিরের দ্রিকে চলিলেন। ছুটির! প্রবেশ করিল ময়! । আলুথালু চুল। 
মুখে চোখে তয় “ব্যাধ-ত।ড়িত হরিণীর মতো! । একবার পেছন ফিরিয়া তাকাইয়| দেখিল। 
আবার তথা মন্দিরের দিকে ঘুরিয়! তাকাইয়া দেখে সন্যামী উঠিয়া যাইতেছেন। মন্য়া 
ছুটিয়! উপরে উঠিয়া ছুই তিন ধাপ নীচ হইতেই সন্যাসীর গেরুয়া ধরিয়! টান দিল। সন্যাসী 
চমকিয়! উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিয়! দেখেন অপরপা মন্থয়। !-..মহুয়া। সন্নযাসীর দ্রই তিন ধাপ 
নীচে দাড়ায়! সন্াসীর মুখের পানে চাহিল-.*মুখে চোখে দেই ভয়...সেই আতঙ্ক । 
ভার পরই মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল কাকুতি...মিনভি.. ] | 

মুপ্না ॥ বাঁচাও! আমার বাঁচাও । 

সন্যাসী ॥ [ দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছেন । ] কে তুই? 

মহুয়া ॥ আমি মহুয়া__! 
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'সন্াসী ॥ [পূর্বের নদেরটাদের মুখে এ নাঁম শুনিরাছিলেন...এখন 
চমকিয়া উঠিলেন ] মহুয়া !...বুদ্বুলি ? টিয়া ?...পাঁগলের সেই পাখী? 
শীল আকাঁশের আপন-ভোলা পাখী? . কাঁর পাখীরে তুই কার 
পাখী? 

মহুয়।॥-জানিনে কার! [মন্দিরের সদর দরজার দিকে ভীতার্ত 
দৃষ্টিতে তাকাইরা ] তাঁরা ছুটে আস্ছে...আঁমায় ধর্বে। আমায় তীর 
ছুঁড়ে মারবে! বীচাঁও গো তশষার বাঁচাও! 

সম্যাসী॥ [ তাঁকাইয়া দেখেন কোতিয়াল আসিতেছে । ] ১প।-. ভয় 
নেই... তাঁহাকে কোলাপাজা করিয়া তুলিয়া লইয়া মন্দিরে ঢুকিয়া দরজা 
বন্ধ করিয়া দিলেন । ] 

[ কোতয়ালের প্রবেশ । সঙ্গে অনুচরগণ ] 

অনুচরগণ ॥ ধর্__ধর্--পাঁগলাটাঁকে ধর্_ 
কোতয়াল॥ কোথায় গেল !." নাই তো! হাওয়ায় মিশিয়ে গেল? 

অন্ুচরগণ ॥...আমর জাঁনি পরীর খেলাই এই! 

কোতিয়াল॥ তবে হয়ত...বাইরে-..সেই বীশবাগানে! আমি 
আগেই বলেছিলাঁম__[ বাহিরে ছুটিলেন ] 

অনুচরগণ। বাঁশবনের পেত্বীরে বীশবনের পেত্ী-- 
[ প্রস্থান । 

সং ঁ ্ সঁ স 

" মন্দিরের দরজা! খুলিয়া সন্ন্যাসী বাহির হইলেন। এবং দুরে তাকাইয়া দেখিলেন 

সানুচর-_কোতয়াল অন্তর্দীন করিয়াছে। এই আশ্বাস পাইয়া! মদরদরজার 
দিকেই তাকাইয়া রহিয়! মন্দিরের দরজায় টোকা দিতে টি রে 18৯ ১০০০৭ 

₹681117, 8 
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সন্যাসী ॥ মহুয়া-_ 

মহুয়া॥ কি? 

সন্যাসী ॥ আর ভয় নেই। তাঁরা চলে গেছে । বেরিয়ে এস-_ 
মহুয়া ॥ [ দরজা-পথে মহুয়। চোঁরের মতো মুখ বাহির করিয়! দেখিয়| 

লইল ] 

সন্াসী ॥ এসো-_..' 

মহুয়া । না_না_-এই ভাঁলো__ 

সন্াপী॥ তা ভালো বই কি! ভালো বই কি। তবেকিনা 
স্থানটা একেবারে মন্দিরের ভেতর একটা ঠাঁকুরও ওখানে রয়েছেন 
কি না:..! তা-."বাইরেই বেশ--.কেমন ফুরফুরে হাঁওয়া...গাছে এ ফুলও 
ফুটেছে কি না...ভাঁলোই লাগবে তোমার 

মহুরা ॥ [ বিনাবাক্য-ব্যয়ে বাহির হইয়া! আসিয়া সন্যাঁপীর হাত 

ধরিল ] 

সন্যাসী ॥ [মহুয়াকে লইয়া মামিয়া আসিয়া ]...কিন্তু...না...এ 

বায়গাটাও ভালো নয়-..এ থে আবার একটা! যাত্রীনিবাস রয়েছে'-কে যে 

কেন গড়েছিল এঁ পাঁগলাগারদ--.বেকুবেরও অধম ! 

মহুয়া ॥ তুমি কি বলছ? 

সন্ন্যাসী ॥ বলছিলাম কি, চল আমরা এখান থেকেও চলে বাই... 
মহুর। ॥ কেন? এই তো বল্ছিলে এই বাঁরগাঁটিই বেশ।...তাই তো! 

ফুরফুরে এই হাওয়া-'-তুলতুলে ধ ফুল-_বাঁঃ [ ছুটিয়া ফুল দেখিতে গেল ] ' 

. সন্যাসী ॥- না _না--তৃমি দূরে যেয়ো ন1।.".ওখাঁনে বাধু পাগলি, 

আছে'"-নদের পাগল আছে" 

হা টা 
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* মনুয়া॥ [ চমকিয়া উঠিয়া ] নদের পাঁগল ! নদেরটাঁদ ? সোণারটাদ ? 
সন্যাঁসী॥ | নদেরটাদকে পাইলে মহুয়া তাহাকে ছাড়িয়া! যাইবে এই 

ভয়ে এই আশঙ্কায়, একরূপ আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াই বলিলেন] না__ 

না নাঁ_ | 
মহুয়া ॥ [যেন ক্ষেপিয়া উঠিল] নদেরটাদ? নদেরটাঁদ ?... 

কোথার ? কোথায় সে? বল সে কোথায়? 

সন্াসী ॥ [ প্রশ্নগুলি যেন তাহার বুকে শেল হানিতে লাগিল ] 

৩--হো-হো না না না 

মহুয়া ॥ | দস্তর মতো ক্ষেপিরা গিয়া |] কোথায় সে? কোথায় সে? 
তাঁকে আমি চাই--চাঁই-. কোথায় সে? 

সন্স্যাপী॥ সে নেই " সে নেই. 
ময় ॥ আছে--তুমি বলেছ আঁছে, আমার মন বল্ছে-. আছে... 

[ চীৎকার করিতে লাগিল ] নদেরটাদ! সোণারাদ! কোথায় তুমি 
সোণারচাদ__ 

সন্যাঁপী॥ সে পাগল-"' 

মহুয়া ॥ আমারি জন্তে সে পাঁগল"" তুমি বল কোথায় সে? 
সন্যাঁদপী ॥ সে নেই... 

মনুরা ॥ আছে। [পুনরায় চীৎকার] নদেরটাদ..সোঁণারটাদ"" 
নদেরটাদ:-সোণারটাদ-" 

, যাত্রী নিবাস হইতে নদেরটাদ মহুয়ার কণ্ঠস্বর চিনিয়াছেন। 
তৎক্ষণাৎ সেইখান হইতেই উচ্ছ্ুসিত কণ্ঠে ডাঁকিলেন-..মহুয়া |" 

মহুয়া ! ] 

এ পেগ শত পান পর৮ এ সী পরা ৮৮ ৮৭ -4-৮৭ 
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মহুয়া॥ এ তার স্বর...সে আস্ছে-..সে আসছে... ছুটিয়া সেই 
দিকে যাইতেছিল 

সন্গ্যাসী॥ [তৎক্ষণাৎ তাহার হাতি চাঁপিয়া ধরিল] তোমার জন্য 
যদি তাকে হত্যা করতে হর, করব...বদি নরকে যেতে হয় যাবো, সাবধান! 

মহুয়া ॥ | মৃহূর্তের জন্য থমকিয়া দীড়াইল | ] তাঁকে হত্যা করবে ?-- 
[ আবার ব্যাকুল স্বরে ] না--না_-না-_ওগো-না_ 

[ ছুটিতে ছুটিতে নদেরটাদের প্রবেশ ] 

নদেরটাদ ॥ [ ছুটিরা আপিতে আসিতে ] চিনেছি---আঁমি চিনেছি 

"আমার সব মনে পড়েছে'.আমি কিছু ভুলি নি।-..মহুয়া গো মহুয়া ! 
মহুয়া ॥ [ সন্গ্যাসীর কবল হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়া ছুটিয়৷ নদেরটাদের 

বুকে পড়িল ] 

সন্গ্যাসী ॥ [আর্তনাদ করিয়া! চোখ মুখ বুজিয়া মাঁটিতে লুটাইয়া 
পড়িলেন ] ওঃ 

নদেরটাদ । আমার টিয়া...আমার বুলবুলি-..আমাঁর পাপিয়া-"" 

আমার মনুরা! 

মহুয়া ॥ [ হস্ত প্রসারণ কক ভূলুস্তিত নানীর দেখাইরা দিয়া] 

চুপ]! 
নদেরচাদ ॥ ওরে! আমার হাঁরাণো পাখী ফিরে এসেছে'..মরা 

গাঁছে ফুল ফুটেছে.--ভাঁডা বুক জোড়া লেগেছে, মহুয়ারে মহুয়! ! 

সন্ন্যাসী ॥ না_নাহত্যা করব...আমি ওকে হত্যা করব-- 
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মহুয়া॥ মালা নদেরটাদের আলিঙ্গন মুক্ত হইতে প্রবল চেষ্টা] 
ছাড় আমায় ছাড়] আলিঙ্গন বন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্যাসীর কাছে ছুটির 
আসিয়া ] হত্যা করবে? কেও? 

নদেরটাদ ॥ [ সাশ্চর্য্যে] কে আমি? 
মহুয়া ॥ নদেরঠাদের দিকে না তাঁকাইয়া ]...কে...ও? আমি 

ভেবেছিলুম “সে”. তো “সে' নয়... 

সন্যাসী ॥ [ সাগ্রহে ] তাঁই বল--তাঁই বল-__ 
শদেরটাদ ॥ মহুয়া! আমি যে তোর মেই সোণারটাদ...তুই যে 

আমারি সেই মহুয়াঁ_ 

মনয়া ॥ নানা না 

নদেরচাদ ॥ না? 

সন্যাসী ॥"-ইা!-তবু স্পর্ধা তোমার, তুমি ওকে বুকে নাও... 

নদেরটাদ॥ ওযে আমার বুকের মাঁণিক, তাই নিই বুকে কেন? 
ওরে আমার বুকের ধন, আর» তোকে মাথায় বাঁখি-_ 

মহুয়া ॥ [ সন্গ্যাীকে 1-দেখ তে। কি বলে-_! 

সন্গ্যামী ॥ [ নদেরটাদের প্রতি ] খবরদার ও তোমার কেউ নর, 
তুমি ওর কেউ নর... 

নদেরটাদ ॥_মহুয়া__ 

মহুয়া ॥ | সন্যাসীকে ).*কাঁজ কি এখানে থেকে? চল না... 
আমরা এ মন্দিরে যাই-_[ সন্যাঁপীকে টাঁনিয়া লইয়া মন্দিরের দিকে 
চলিল ] 

নদেরটাদ ॥ মহুয়া 
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মহুয়া ॥ [ পিছু তাকাইয়া নদেরটাদকে ব্যক্গে] ম_ হু-য়া! 
নদেরচাদ ॥ [ চরম ব্যাকুলতাঁয় ] শোন...শোন - 

সন্যানী॥ [ বজনির্ঘোষে ]_ সাবধান! 

মহুয়া। [চট করিয়া নদেরঠাদের সম্মুখে ছুটিয়া আসিয়া, মুখোমুখী 
দাড়াইর়া ] -কি বলবে বল 

নদেরটাদ ॥ [মূহন্তকাঁল মহুয়ার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। 
শেষে অভিমানে কীদিয়া ফেলিলেন। কীদিতে কাঁদিতে যাত্রী নিবাঁসে 
চলিয়া গেলেন ] 

মহুয়া ॥ [ নদেরঠাদ অদৃশ্য হইলে ] হাঃ হাঃ হাঃ 

[ হাসিবার তাঁণ করিয়! ছুই হাতে মুখ ঢাকিল। হাসি নহে, 

কানা । মনুয়। কাদিতে লাগিল ] 

সন্গানী ॥ একি মহুয়া! তুমি কীদ্ছ? 
মহুয়া ॥ নানা হান্ছি..[হাঁসিয়া কথাঁটি বলিতে চেষ্টা পাইল বটে, 

কিন্ত পারিল না । ] না-না--গাইছি-..[ হাঁসিও বটে, কান্াও বটে ] 

সন্যাসী॥ কোথা থেকে তুই এসেছিদ্ জানি না-.কিন্তু এলি-.. 
ঘেন বর্ণা। পাঁষাণের বুকে আজ বর্ণা নেমেছে-..পাঁাণের আজ ঘুম 
ভেডেছে'..কত যুগের পিপাসা আজ মিছে... ঝর্ণা ' ধবর্ণায়! 

মহুয়া॥। [মুখ তুলিয়া সন্ন্যাসীর প্রতি যাঁছুকরীর দৃষ্টিতে মধুস্বরে ] 
আমি ঝরণা? ্ 

সন্ন্যাসী ॥_বর্ণা! বর্ণা!...তুই ক্ষুধিত পাঁষাণের মুখে নেচে নেচে 
নেমে এসেছিস ঝর্ণা! তুই পিয়াসী পাঁষাঁণের চোঁথে উচ্ছল চপল বর্ণা। 
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মহুয়া॥ অত শত বুঝিনে ছাই ।"..তুমি আমায় নিয়ে এখন কি করবে 
তাই বল দিকিনি_- 

. সন্ামী॥ কেন? ূ 
মহুয়া ॥ [ যাত্রী নিবাঁস দেখাইয়া] ও যদ্দি আবার আসে--? 
সন্গযাসী॥ যখন তুমি ছিলে না, তখন ওকে রক্ষা করেছি এখন 

তুমি এসেছ ওকে আমি হত্যা করব...ক্ষুধিত পাষাণ আমি.. পিয়াসী 
পাঁষাণ আমি। 

মুয়।॥ [ শুনিয়াই শিহরিয়। উঠিল। কিন্তু তখনই সামলাইয়া 
লইয়! ]-..খুব ভালো-_তুমি খুব ভালো-..খুব ভালো হবে।...তোমার 
বুঝি ছুরবী আছে? আমারো আছে বিষ। [ কেশ-পাঁশ হইতে বিষ 
বাহির করিয়া দেখাইয়া ] তক্ষকের বিষ--.পাহাড়ের তক্ষক মাথায় তার 
মণি'.আমি কিন্ত ভয় পাইনি...দেখলুম-..আর নাঁচতে লাঁগলুম-..ফণী 
এসে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল:..এক হাঁতে নিলুম তাঁর মণি...আর 
এক হাতে তার বিষ ! 

-- গান 1 

ফণির ফণীয় জ্বলে মণি 

কে নিবি তাহারে আয়। 

মণি নিতে ডরেনা কে 

ফণির বিষ-জ্বালায় ॥ 

করেছে মেঘ উজালা 

*: বস্ত-মাণিক-মাঁল।, 

সে মাল! নেবে কি কালা 

মরিয়৷ অশনি-ঘায় ॥ 
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সন্গযাপী॥ [গান শেষে চীৎকার করিয়া! উঠিলেন ] যাঁদু-যাঁহ_ 
যাছ জানিস তুই... 

মহুয়া ॥ [ কুটিল কটাক্ষে ] সত্যি ?-..তা নয় গো তা নয়। আজ 
মনে হচ্ছে" "কতকাল পরে আমি কাকে যেন পেয়েছি-.'যাকে পেয়ে 
আমার চোঁথ নাঁচছে'.'মন নাচছে..বুক ভরে উঠ্ছে-..সাঁতরাজাঁর ধন 
এক মাণিক''আমার সেই হারাণো মাণিক বল দেখি কে? ['ঘাত্রী- 
নিবাঁসের দিকে তাকাইল-_] 

সন্যাসী ॥ [ মুক্িলে পড়িলেন, কি উত্তর দিবেন বুঝিতে পাঁরিলেন 
না।] এগ .আমি-"? নানা হঠাৎ দুরে ঘোড়ার পায়ের শব্ধ 
শোনা গেল। সন্গযাসী চমকিয়া উঠিয়া] ও কি? 

মহুয়া ॥ [ মহুরাও চমকিয়া উঠিল; দেখিল কোতয়াল ও তাহার 
অনুচরগণ ছুটিয়া আসিতেছে, ভীতার্তকণ্ঠে...) এ তাঁরা আসছে-_-এ&ঁ তার! 
আঁনছে-.! 

সন্সযাসী ॥-- কোতয়াল আসছে ।"'ন্তুমি এ মন্দিরে ঢুকে পড় --যাঁও 
"যাও ' ঘাগগীর- ৰ 

মহুয়া [মন্দিরের দিকে ছুটিতে ছুটিতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ] 
লুকাবো ? না পালাব? 

সন্যাপী॥ নাঁ না লুকাঁও-". মন্দিরে প্রতিমার পেছনে-_ 
মহয়া॥ [ সোৎসাহে | এ আমি খুব পারি...দেখে!। এখন-- 

[ ছুটয়! মন্দিরের মধ্যে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়! দিল ] 
সন্যাঁসী ॥ কেতিরালকে লক্ষ্য করিয়া ] এই যে কৌতয়াল বাবাজী! 

:* এসে! বাঁবাঁজী এসো 
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[ সানুচর কোতয়াল ছুটিয়! প্রবেশ করিল। ] 

কোতিয়াল॥ কথার সময় নেই। প্রমাণ পেয়েছি সেই পাঁগৃলি 
এই মন্দিরেই কোথায় লুকিয়ে আছে। [ অনুচরদের প্রতি ] হা করে 
দেখছ কি ?*এ মন্দিরের ভেতর দেখ-_ 

সম্গাসী ॥ নানা দীড়াও-.. 

[ অনুচরগণ থমকিয় দাড়াইল ] 

কোতিয়াল ॥ [ মন্ত্যাসীর প্রতি ] কেন? 

সন্যাঁসী ॥--মন্দির অপবিত্র হবে! 

কোতয়াল ॥-_রাঁজকার্যে ও বাধা মান্তে পারি নে-_ 
সন্ন্যাসী ॥ [ প্রকাণ্ড সমসায় পড়িলেন ] তবে কি হবে! তবে কি 

হবে! তবেকি হবে! আচ্ছা, আমি দেখে আসি-_ 
কোতয়াল ॥ তা দস্তর নয়।.*-আমাদেরি স্বচক্ষে দেখতে হবে___ 
সন্ধ্যাসী ॥-""আঃ এ ধাত্রীনিবাসটি তে দেখই নি... 
কোতয়াল ॥ মন্দিরে না পেলে সে-ও দেখব... 

[ মন্দিরের দিকে নিজেই ছুটিল। ] 

[ যাত্রীনিবাস হইতে রাধু পাগুলি বাহির হইয়া! আসিল। ] 

রাধুপাগ্লি ॥ এত গোলমাল কেন? ঘুম ভেঙে গেল...কিজানি 
কি ব্বপ্ন দ্খ্ছিলুম তাও ভেঙ্গে গেল...[ বলিতে বলিতে সন্গ্যাসীর সম্মুখে 
আসিয়া পড়িল। সম্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল ] এরা কে ঠাকুর? 

'সন্াসী॥ [ রাঁধুকে দেখিয়া কোতিয়ালকে চীৎকার করিয়া ডাঁকিয়া 
উঠিলেন ] কোতয়ালজি! কোতয়ালজি__! মিলু, 
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কোতয়াল॥ [পিছু ফিরিয়া তাকাইল ]কি? ৃ 

সন্যাসী ॥ পাগলি মন্দিরে নেই, কোথায় আছে আমি দেখিয়ে 
দিচ্ছি 

কোতয়াল॥ [ নীচে ছুটিয় আসিয়া] কই? 

ন্গ্যাসী ॥ [একবার মন্দিরের দিকে চাঁহিতে লাগিলেন 

আবার রাধুর দিকে তাকাইলেন...কিন্ত কি বলিবেন চিক করিতে 
পারিলেন না। ] 

কোতয়াল ॥ কই পাগলি? 

সন্সযাসী ॥ [ মাথা নীচু করিয়! রাধুকে দেখাইয়। দিলেন ]_ এ 
কোতিয়াল ॥ [ অন্চরদের প্রতি ]- বাধে ** 

রাধু।? এযা_ 

কোতিয়াল ॥-_-চুপ."" 

রাধু॥ | সন্গ্যাসীর প্রতি ] ওগো ওরা আমায় ধরে নেয় কেন? 
কেন ওরা আমায় বেঁধে নিরে যাঁর ? [কীদিয়া ফেলিল ] 

সন্যাসী॥ [তিনিও চোখের জল রাখিতে পারিলেন না ] কেন 
-*.কেন-"জাঁনি না..জানি না... 

কোতয়াল॥ ব্যস্*''এইবাঁর ছুটে চল, ধনপতি সাধুর ওখানে...কি 
খুসীই হবেন তিনি-__এখনি বকণীস্ মিল্বে...চালাও ঘোড়া... 

[ সোল্লাদে চলিয়া গেল। পশ্চাতে অনুচরগণ রাধুকে বাধিয়! লইয়! চিল ] 

রাঁধু॥ ওগো-"'তোমায় ছেড়ে আমি যেতে পারব না" তোমায় ছেড়ে 
আমি থাকতে পাঁরব না... ক্রন্দন ] 

লস 
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" মন্সযাসী॥ [তাহাকে যেন বৃশ্চিকে দংশন করিল ] ওঃ [ দুই হাঁতে 
মুখ টাকিয়া তিনি সোঁপাঁন বহিয়া মন্দিরের দিকে চলিলেন ] 

রাধু॥। আমি বিষ খাবো-.আমি বিষ খাঁবো...বিষ আমার সঙ্গে 
আছে-**আমি বিষ খাবো-..ছাঁড়ো৷ আমায় ছাড়ো! [ অনুচরগণ তাহাকে 
টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল ] | 

সন্যাসী॥ [কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। প্রবল 
অন্তদবন্ব। হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন ] বাধু! বাধু!-..কোতয়াল! 
'কোতয়াল! 

[ মন্দিরের ছুয়ার খুলিয়৷ মহুয়ার প্রবেশ ] 

মহুয়া ॥ [ আঁসিয়াই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল ] কোতিয়াল-_ 
কোতিয়াল__ 

সন্াসী ॥ [ তখনই আবার মহুরার বিপদ আশঙ্কায় মহুয়ার দিকে 
ফিরিয়া বলিলেন ] চুপ- চুপ- কোতিয়াল ডাকো কেন? 

মহুয়া ॥ আমি দরজার ফাঁক দিয়ে সব দেখেছি-*কেন তুমি 

মিছিমিছি তাঁকে ধরিয়ে দিলে ? ছি-_ছি-!.-কোতিয়াল ! কৌতিয়াল-_£ 

সম্যাসী ॥'চুপ--চুপ-.-তারা ওকে এখনি ছেড়ে দেবে-..তুমি 
ভেবো না, তুমি নেমে এস--শীগ্রগীর নেমে এস। এই মুহূর্তে আমাদের 
পালাতে হবে-- 

, মহুয়া ॥--'সেই পাগ্লি-- 
সন্ন্যাসী ॥ উচ্ছন্ন যাক সে।...তুমি এস-_ 

মহুয়া ॥ কিন্তু সে যে বিষ খাবে বলে গেল !... 
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মন্যাসী॥ আঃ তাঁকে যে এতক্ষণ তাঁরা ছেড়েই দিয়েছে! 

মহুয়া ॥ তাহলে বেশ হয়েছে ।-"কিন্তু আমিও খাঁব...আমার ক্ষুধা 

পেয়েছে-"'না খেলে আমি এখান থেকে এক পাও চলতে পারব না-_ 

সন্াসী॥ কিখাবে? দুধ? জল? নাফল? ধীগ্ণীর বল-_ 

মহুয়া ॥ আমি পান খাব-_ 

সন্্যাপী ॥ [ আশ্চধ্যে ] পান? 

মহুয়া ॥ হা পাঁন। [চুল চাঁহনীতে ] পাঁন না খেলে আমি এক 

পাও নড়ব না -- 

জম্যাসী ॥ চল তবে এ মন্দিরে-..শীগ্গীর চল. মন্দিরের দিকে 
ছুটিলেন ] 

মহুয়া ॥ দীড়াও, ওগো ঈাড়াও-- 

সন্যাসী ॥ [ দীড়াইলেন ] আবার কি? 
মহুয়া॥ আমার যেমন-তেমন পাঁন খাওয়। নয়, এমন পানই খাবো... 

যে দেখে মনে হয়" আমি রাক্ষুসী- "রক্ত খেয়েছি". 

সন্যাসী ॥ তুমি যটা ইচ্ছে - খেয়া... 
মহুয়া ॥ আর ভুমি? 

সন্াসী ॥ আমি- আমি তো পাঁন খাই নে-_. 
মন্ুয়! ॥ বটে !...তবে আমিও খাব না।...কিন্ত এও বলে রাখছি 

পাঁন না খেয়ে আমিও এক পা নড়ব না! 

সন্ন্যাসী ॥ খাঁ আমিও খাঁব__এসো শীগৃগির... 
মহুয়া ॥ সন্গ্যাসীও তবে পান খায়। হাঁঃ হাঃ হাঃ [ লাফাইয়। উঠিয়া 

অন্যাসীর সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দরজা দিল । ] 
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গ্ বাত্রীনিবাঁস হইতে নদেরটাঁদ টলিতে টলিতে বাহির হইলেন-_মন্দিরের দিকে একটু 
অগ্রসর হইয়া! হঠাৎ দীড়াইলেন-_-এবং মন্দিরের দিকে উদাদনেত্রে তাকাইয়! দীর্ঘনিঃশ্বান 
ফেলিলেন_-এবং তথনই মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইবেন কি হইবেন না এই দিধায় 
পড়িলেন__একটু উত্তেজনার সহিতই ছুইপদ অগ্রসর হইলেন এবং তখনই যেন ভাঙিয়া 
পড়িয়া ঘুরিয়া দাড়াইলেন-_এবং ছুই হাতে মুখ ঢাঁকিয়। কাদিতে কীদিতে যাত্রীনিবাসে চলিয়া 
গেলেন।-_মশদির হইতে সন্ন্যাসী আর্তনাদ করিয়! উঠিল ] 

[ মন্দির হইতে ছুটিয়! মুয়। বাহির হইয়। আদিল ] 

মহুয়া ॥ পান আর বিষ ছুইই-_পাঁন আর বিষ দুই-ই! বানী 
নিবাসের দিকে ছুটিল ] 

সন্ন্যাসী ॥ [ দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চেষ্টা কবিলেন ] ও- হো 
বিষ, বিষ! রাক্ষসী! পাঁষাঁণী! [ তখনই পড়ি! গেলেন ] 

মহয়া॥ নদেরটাদকে বাত্রীনিবা হইতে একপ্রকার টানিয়াই 
বাহির করিয়। ] 

নদেরটাদ ॥ নানা 

মহুয়া ॥ [ সকৌতুকে ] হাহা দেখ--[ মৃতদেহ নদেরটীদকে 
দেখাইল ] : 

নদেরটাদ ॥ [ মৃতদেহের প্রতি ভ্রক্ষেপ না কবিয় কামার স্থুরেই 
বলিল ] নানা 

মহুরা। তবু কীদে-..ওরে বোকা--ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নেই...এই 
বুদ্ধি নিয়ে তুই আমার সঙ্গে ঘর কর্বি। সন্ন্যাসী যদি বুঝতো আমি তোঁর 
বৌ, আগে নিত তোর প্রাণ...তারপর যেত আমার প্রাণ! [ সন্গ্যাসীকে 

দেখাইয়া ] এ প্রাণের প্রাণকে পান দিতো কে প্রাণ? চোখ ঠেরে তো 
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আমি তোকে সব বলেওছিলুম তা তুই তো... দুরে ঘোঁড়ার পদশন্দ. 
শোন। গেল] তাই ত! আবার ঘোড়া ?...[ দেখিয়া] কোতিয়াল! 
| নদেরটাদকে |] এইবার তুই আমায় বাঁচা -[সন্ত্যাসীর মৃতদেহ 
দেখাইয়! দিল-_] 

নদেরটাদ ॥ [ এই একটি কথায় তাহার লুপ্ত তেজ, সপ্ত বল-. তখনি 
ফিরিয়া আমিল। ছুটিয়া নদেরঠাদ মন্দিরে উঠিলেন। তাহার মুতদেই 
মন্দিরের ভেতর ঠেলিয়৷ দিয়া দুয়ার টানিয়৷ দিয়া নীচে ছুটিয়া আসিলেন-_ 
মহুয়া ব্যাকুলভাবে নদেরঠাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল, নদেরটাঁদ তাহার 
কাঁছে আসিবামান্র কৌতয়ালদের কোলাহল ও ফটকের সন্মুথেই শোনা 
গেল। তখনি উভয়ে ছুটিয়া ফটকের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। 
দরজা খুলিলেই তাহারা দরজার আড়ালে ঢাকা পড়ে এই মতলব |] 

[ সেই মুহুর্তে কোতয়াল কয়েকজন অনুচর সহ ছুটিয়৷ মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। 
সদর দরজ1 খোলামাত্র দরজার আড়ালে মনুয়! ও নদেরটাদদ ঢাক! পড়িল । ] 

কোতায়াল ॥ সন্গ্যাসী-- সন্যাঁসী- সন্যাঁসী--এক নিরপরাধ বমণীকে 

ধরিয়ে দিয়ে সরে পড়লে চলবে. না.."তার জবাবদিহি কর--।...মন্ন্যাসী ! 

সন্যাসী-..পালিয়েছে! তবে সে পালিয়েছে...শুধু একা নয়...সেই 
পাগৃলি..প্রমাণ পেলুম সে বেদেনী-_সেই বেদেনীকে নিয়ে পালিয়েছে! 
খোঁজ সেই সন্যাসী, ধর সেই বেদেনী-_[ অনুচরদের ইঙ্গিত, তাহার 
মন্দিরের দিকে ছুটিল ] কোথায় সেই বেদের দল... ন্পেখ্যে লক্ষ্য 

করিয়া ] ওখানে নয়, আনো ওদের এখানে...যদি সেই বেদেনীকে না পাই 
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তবে ' | বেদের-দলকে ঘিরিয়া কোতয়ালের অন্ান্টি অনুচরদের প্রবেশ ] 
**-ওদের সবাইকে আজ কয়েদ করব__ 

হুম্ডা ॥'-.এ মন্দিরে--.আমরা তার পিছু . নিয়েছিলুম...খোঁজ নিয়ে 
জেনে এসেছি সে এই মন্দিরে ছুটে এসেছে-_ 

কোতিয়াল॥ চল সব মন্দিরে_- 

[ সকলে মন্দির অভিমুখে ছুটিল। ] 

মহুয়া ॥ [ এই ফাকে নদেরটাদকে লইয়া অন্তরাল হইতে বাহির 
হইয়া আসিয়া] এই ফাঁকে পালাতে হবে।"..দেখেছ...শুধু কোতয়াল 
নয়-..এ দেখ সর্দীর__ 

নদেরটাদ ॥__এঁ মাঁণিক... 

মহুয়া ॥--আর সবার পিছে? [ একটু অগ্রসর হইয়া ভালে! করিয়া 
চাহিয়া দেখিতেই চিনিল"*-আঁবেগ ও উত্তেজনায় চীৎকার করিয়া উঠিল] 
_-স্থজন ! 

সুজন ॥ [তখন আর সবাই মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে; বাকী 
ছিল-''সবার পিছে-..শুধু স্থজন। সে তাহার নাম শুনিতে পাইয়া 
ফিরিয়া তাঁকাইল, মহুয়াকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল ] মহুয়া ! 

[ এবং তৎক্ষণাৎ ছুরিকা কোযমুক্ত করিয়। সোপান বহিয়। নীচে ছুটিল ] 

মহুয়া॥ [ মহুয়া তাহার মুখোমুখী ছটিল এবং সত্াজ্জীর মতে! আদেশ- 
| স্চকস্বরে তর্জনী তাড়নায় কহিল ]--খবর্দার-__ 

স্বজন ॥ [ থমকিয়া দীড়াইল...কিন্ত ক্ষুধিত ব্যান্ত্রের মতো মহুয়ার 

চোখের দিকে তাঁকা ইয়া রহিল । ] 
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মহুয়া ॥ | মহয়াও প্রথমে তীবরতৃষ্টিতেই সুজনের পানে চাঁহিয়াছিল”. 
ধীরে ধীরে দৃষ্টির সে তীত্রতা কমি আসিল-..চোখ জলে ভরিয়া! গেল। 
মাথা নীটু করিয়া সেই জলভরা চোখে মিনতির সুরে ডাকিল 4-_স্ুজন ! 

স্থজন॥ | মহুয়ার তীব্রদৃষ্টিতে জন ততটা বিচলিত হইয়াছিলনা। 
কিন্তু মহুয়ার এই করুণ-কাতর সন্বোধনে তাহার হাঁত হইতে ছুরি পড়িয়া 
গেল.'-গড়াইয়৷ কয়েকধাঁপ নীচে পড়িল। সুজন অবশ হইয়া গেল । ] 

মহুয়া॥ [ছুরিখানি চট্ করিয়! তুলিয়া লইয়া বিজয়িনীর উল্লাসে 
হাসিয়া উঠিল ] হাঃ হাঁঃ হাঃ [ নদেরটাদকে ] এই ছুরি.. আর বাইরে 
কোতয়ালের এ ঘোড়া... ছেট-_- 

. নদেরঠাদ॥-_আঁর তুমি ? 
মহয়! ॥--তোমার সম্মুখে... ঘোড়ার পিঠে... 

[ বলিয়াই নদেরটাদকে একটানে টানিয়! লইয়। প্রস্থান। ] 

সুজন ॥ [বাইরে ঘোড়ার শবে সুজনের চমক ভাঁডিল। তৎক্ষণাৎ 
উঠিয়া! দীড়াইয়া» ছুটিয়া কয়েক ধাপ নামিল...দেখিল মহুয়ার ঘোড়া 
ছুটাইয়া পালাইল-_তৎক্ষণীৎ সে ঘুরিয়া মন্দিরের দিকে ছুটিতে ছুটিতে] 
সর্দার! সার্দীর! | 

[ মন্দিরের দুয়ারে কোতয়ালও হুম্ড! বেদের আবির্ভাঁব ] 

কোতয়াল ॥ সন্ন্যাসীকেও বিষ দিয়েছে দেই বেদেনী-__আঁজ একের 
দোষে সকল বেদে-বেদেনী কোতল কর্বর-- 

হুমড়া ॥-_-এঁযাঁ_ 

জন ॥ তবেকি সে? 
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কুমড়া ॥ কে? 

সুজন ॥-_মহুয়! | 

হুমড়া ॥--ম-হু- য়া! সেই সর়তাঁনি। কোথায় মে? 

কোতয়াল ॥ কে মহুয়া -.? 

% সুজন ॥ যে তোমার ঘোড়ায় আমাদের জাতের ছুষ্মনকে নিয়ে 
পালাল-_ 

হুমড়া ॥ তোরি সম্মুখে? 

£ সুজন ॥*'সম্মুথে কেন.--আমার চোঁখের ওপর দিয়ে-'.আমার বুকের 
ওপর দিয়ে বুকে ছুরি বসিয়ে 

হুমড়া ॥--অধম! পারিস্নি নিতে তার শির! [স্থজন মাথা নীচু 

করিল ] 

কোতয়াল ॥--শির নেব আঁমরা-[ ফটকের দিকে ছুটিলেন ] 
হুমড়া ॥ বর্দার। বেদের শান্তি দেবে বেদে। দেব আমি। 

এক পা এগিয়েছ কি মরেছ-_ 

[ কোতয়ালকে লক্ষ্য করিয়। ছুরি তুলিল__-কোৌতয়াল থমকিয়! দীড়াইল ] 
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হহ 

[ ভকল্সত্ী সাহা । 

পর্ণ কুটার। 

“চৌদিকে রাঙা ফুল 

ডালে পাকা ফল |” 

বণ! । দুরে নদী । 

যেন একখানি ছবি। 

[ পশ্চাতে কল্পলোৌক ] 

মহুয়ার গান 

মোরা ছিন্তু একেলা, হইনু দু'জন । 
হন্দরতর হ'ল নিখিল তুবন ॥ 

আজি কপোত কপোতী শ্রবণে কুহরে, 

বীণা বেণু বাজে বন-সম্ররে । 

নির্কর-ধাঁরে সুধা চোখে মুখে ঝরে, 
নতুন জগৎ মোরা করেছি স্জন্ ॥. 
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মরিতে চাহিনা, পেয়ে জীবন-অমিয়! । 

আসিব এ কুটারে আবার জনমিয়!। 

আরে! চাই আরে চাই অশেষ জীবন। 
আজি প্রদীপ-বন্দিনী আলোক-কন্তা, 

লক্ষ্মীর শ্রীলয়ে আসিল অরন্তা, 

 মঙ্গল-ঘটে এল নদীজল বন্যা, 

পার্বতী পরিয়াছি গৌরী-ভূষণ ॥ 

[ পশ্চাতে কল্পলৌক-পটে একটি মোণার গাছে রূপার পাতা । তাহাতে 
মাণিকজৌড় পাখী বসিয়া আছে। তাহাদের প্রতীক এক খোকা আর 

এক খুকী মহুয়ার গানের তালে তালে নাচিতেছিল | ] 

৬ % ০ ৪ খু 

[ মহুয় গান শেষে জলের কলনী লইয়৷ নদীতে জল আনিতে গেল। ] 

[ আবার সেই কল্পলোক। খোকা-খুকু নেই গানের তালে তালেই নাঁচিয়।৷ যাইতেছে। 

হঠাৎ কোথা হইতে আর একটি ব্যাধবালক নাচিতে নাচিতে আঙ্িল। হাতে তাহার 
তীরধনুক। সে গাছের মাণিকজৌড় পাখী লক্ষ্য করিয়! তীর ছু'ড়িল। একটি পাখা 
মাটিতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়! গেল থুকিটি। খোকা! তখন তাহারি চারিধারে 
কাদিয়! কাদির নাচিতে লাগিল। অবশেষে সেও পড়িয়। মরিয়া গেল। ব্যাধবালকটি 
তাহা দেখিয়। কাদিতে লাগিল। শ্রমে ক্রমে, অন্ধকারে কল্পলোক অনৃপ্ত হইল । এ: 

রী রী রং 

[ নদেরটাদের প্রবেশ ] 

নদেরটাদ ॥ [ অতি বিষগ্ন 1-.-মহ্য়া ! 

[ জলকলস লইয়া মহুয়ার প্রবেশ ] 

মহুয়া ॥ মোণারটাদ! 
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*নদেরচাদ ॥ আজ আবার সেই মাঁণিকজোড় পাধী... 
মহয়! ॥'..কিছু বলনি তো তাদের ?. সুখে আছে তারা ? 
নদেরটাদ ॥ [ হঠাৎ যেন বাণ-বিদ্ধ হইয়াই ] ওঃ 
মহুয়া॥ ওকি! অমন করলে যে? 

নদেরটাদ ॥ নাঁ_কিছু না_ 

মুয়া॥ বল...কি হয়েছে-_ 
নদেরটাদ ॥ [ কীপিয়া উঠিলেন ] নাঁ_না-নাঁ- 
মহুয়া । ওদের কথা ভেবে বুঝি ভয় পাচ্ছ ?...ভারী সখী পাখী, 

না? আমারে খালি ভয় হয়. কে কখন ওদের তীর মারে ।...ওদের 
ছুটিতে কি ভাব! কেউ যদি ওদের একটিকে মেরে ফেলে, আঁর একটি 
উড়ে পালায় না»...যে সাথীটি গেল.. তাবি চারপাশে ওড়ে আর ওড়ে... 
নেচে নেচে ওড়ে"-"হঠাৎ পড়ে মরে যায়! 

নদেরটাদ ॥ আমি দেখেছি-_আমি দেখেছি-_ 
 মহুয়া। আমি দেখিনি...আমি শুনেছি ।...কিন্ত তুমি দেখলে কৰে? 

কোথায় দেখলে? 

নদেবটাঁদ ॥ [শিহরিয়া উঠিয়া ] না__না_না_ 
মহুয়া ॥ বটে !..না? [ সাভিমাঁনে ] বেশ।...! আঁকাঁশের দিকে 

তাকাইয়! রহিল ] 
নদেরটাঁদ ॥ মহুয়া -- 

 মনুয়া॥ [ আঁকাশের দিকে চেষ্টা করিয়াই আরো! বেণী মন দিল ] 
বদেরটাদ ॥ ও কি হচ্ছে মন্্য়? 

হয়া [ আকাশ হইতে চোখ ন! ফিরাইয় ] কাঁজ করছি ।-_ 
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নদেবটাদ ॥ কি কাঁজ? 

মহুয়া ॥ বল্ব না 

নদেরটাদ ॥ বুঝেছি । রাঁগ করেছ। তবে কামরাঁউ। ফলগুলো... 

মহুয়া ॥ [ ছুটিয়া কাছে আসিয়! ]...দাঁও__ 

নদেরচাদ ॥ সে হচ্ছে পরের কথা। আগে বল আকাঁশ-পানে 

তাঁকিয়ে ছিলে কেন ?."-রাগ করেছিলে ? 

মহুয়া ॥ [ মাথা নীচু করিয়া একমুহূর্ত ভাবিয়া লইয়, তখনি নদের- 
টাদের মুখেরপানে চাহিয়া গন্ভীরভাবে ] কড়িকাঠ গুণ ছিলুম ! 

নদেরচাদ্র ॥ কড়িকাঠি গুণ ছিলে আকাশে? 

মহয়া॥ [ পুনরায় পূর্বস্থানে ছুটিযা। গিয়। পূর্ব আকাশে 
তাকাইয়। ) নিশ্চয়ই একটা কিছু দেখ্ছিলুম:..] বিড়বি করিয়া] বি 
দেখছিলুম! কি দেখছিলুম! [ হঠাৎ] হা, একটা চাদ উঠেছে 1 

নদেবচাদ ॥ দিনের বেলায় টাদ-__ 

মহুয়া ॥ শুধু ওঠে নি-."আঁবার জ্বালাতন সুরু করে দিয়েছে! 

নদেরটাদ ॥ আকাশের চাঁদ তো এক রাতের বেলায়ই ওঠে জাঁনি-_ 

মহুয়া । তবে তে আকাশের চাঁদ নয়, হা+.তবে বুঝি নদীয়া 

চাদ [হঠাৎ তাহার দিকে মুখোমুখী দীড়াইয়া] ও...তুমি?- 

কখন এলে? | 

নদেবঠাদ ॥ রাগ ভাঙল? 

মহুয়া ॥ [ অগ্রস্তত হইয়া] বটে! [তখনি নদেরাদকে জং 

করিবার মানসে )--আমার কামরাঁডা ফল? 

নদেরটাদ ॥ [ হতবাঁক হইলেন ] 
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১ মহুয়া ॥--আমার কাঁমরাঁডা ফল? 
নদেরটাদ॥ নানা, _সে ফল যেন কেউ দেখে না, কেউ চায়: 

না,'কেউ যেন পাড়তৈ যায় না_- 

মহুয়া ॥ কেন? কেন? 

নদেরটাদ ॥ সেই গাঁছেই যে মাঁণিকজোঁড়ের বাঁসা।...ওরে মহুয়া, : 
এই যে আমাদের পাতার কুটর...পাঁতারি কুটির, প্রাসাদ নয়, অট্টালিকা : 
নয়, শুধু পাঁতারই কুটির। কিন্তু তবু এই পাতার কুটিরেই আমরা বাসা 
বেধে আছি কি আঁনন্দে-*.কি স্থখে_! 

মহুয়া ॥...ঠিক্ যেন মাঁণিকজোঁড়__ 

নদেরটাদ॥ হাঠিক যেন মাণিকজোড়! আমাদেরও এ পেয়ারা. 
ফলের গাছ রয়েছে...তারি তলে অ'মরা দাড়িয়ে কি স্থুথেই গল্প কছি... 
গান কর্ছি'.'ছুজনে ছুজনকে ভালোবেসে ছুনিয়া তুলে বসে আছি-.হ্ঠাঁৎ 
যদি কোন ব্যাধ-..এ ফল পাড়তে তীর ছৌঁড়ে...নেই তীর ফলে না লেগে 
ঘদি দৈববশে আমাদেরই কাঁরো বুক বিদ্ধ করে . তবে--তবে-_-? 

মহয়া॥ [ কল্পনায় সে দৃশ্ঠ দেখিয়৷ ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিল] 
ওঃ চোখ বুজিয়৷ আতঙ্কে কীপিতে কাঁপিতে ] না-_না-_চাইন 
কাঁমরাঁডা ফল--.কেউ বেন কখনো না চায়-_ 

নদেরচাদ ॥ [ বিষম বন্ত্রণাঁয় ] তৃমি চেয়েছিলে-_ভুমি চেয়েছিলে-". 
আমিও তীর ছুঁড়েছিলুম-_ 

মহুয়৷ ॥-."[ বিষম যন্ত্রণায় ] কেন ছুড়লে? কেন? 

'নদেরটাদ ॥'. "আমি আগে দেখিনি-"তারা যে ফলের পাশ 
_আড়াঁলে বসেছিল'*'আমি আঁগে দেখিনি-_- পুরি 

নি 
৮ র্ 3০ 3 এ 
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মনুয়া ॥ ছুটিই কি মারা গেছে ?..-ওগো, দুটিই কি একসঙ্গে চোঁখ 

বুজ্ল? 
নদেরটাদ ॥--মরেছে কি বেচে আছে আমি দেখে আসিনি । তীর 

খেয়ে একটি তখনি মাটিতে লোটাল-..আঁর একটি কিন্তু পালাল ন1,... 
মৃত পাখীর চারপাশে ঘুণীর মতো ঘুরতে লাগল । 

মহুয়া ॥---ওরই নাম মাণিকজোড়ের মরণ নাঁচ-*.সেই নাঁচ নাঁচছিল... 

নাচছিল আর মর্ছিল-.তিলে তিলে মব্ছিল-..দেখনি? 

নদেরটাঁদ ॥"..না-"'দেখিনি ।---আঁর তাঁকাঁতে পাঁরলুম না। তোমার 

জন্য নীল হুদ থেকে লাঁলকমল তুলেছিলুম । লাঁলকমল ছিল হাঁতে। 

হাত থেকে তা পড়ে গেল। আমি চোঁখ বুজে ছুটে পালিয়ে এলুম:.. 
তোমার কাছে__ 

মহুয়া ॥'."তুমি আবার যাঁও-..গিয়ে দেখে এস-*-যেটি বেঁচেছিল...বেটি 

নাঁচছিল-..সেটি কি এখনে! বেঁচে আছে ?... 
নদেরটাদ ॥-_নাঁ__না'**আমি বাব না...আঁর যেতে পারবনা... 
মহুয়া ॥-বেতে তোমাকে হবেই-..যেতেই হবে... তোমাঁকে যেতেই 

হবে-_ 

নদেরঠাদ ॥ কেন? 

মহুয়া ॥'"'যদি সে এখনো বেঁচে থাঁকে-..তাঁর বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে 
চলে এস-"'তাকে বাচাঁও...তাঁকে মুক্তি দাঁও-..তাকে শান্তি দাও__ 

নদেরচাদ ॥ শাঁ_না'.আমি যেতে পারবনা 

মহুয়া ॥ যাবেনা? 

নদেরঠাদ ॥ না 
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৯ মনুয়া॥ বেশ, আমার লালকমল? 
নদেরচাদ ॥ বলনুম যে... মেই মাণিকজোঁড়ের পাশে পড়ে আছে... 

হাত থেকে খসে পড়েছে"..আঁর আমি তুল্লুম না:.. 

মহুয়া ॥ কেন তুললে না? 
নদেবগিদ ॥-_তুলে গেলুম--" 

মহুয়া ॥[ সাঁভিমানে ] তুমি আমায়ও তবে মাঁঝে মাঝে ভুলে বসে 
থাঁক 1*"" 

নদেরচাদ ॥--না মন্য়া নাঁ_ 

মথয়া॥ হা সোণারচাদ হা! 

নদেরটাদ ॥ তোঁকে তুলব? তা কি কখনো হয়? 

মহুয়া ॥ আমার ভুমি তেমনি ভালোবাস ? 

নদেরচাদর ॥ তাঁও কি মুখে ব্ল্তে হবে? 

মহুয়া ॥- যাঁও..তবে লালকমল নিরে এদ-াঁও বলছি-'নইলে 
আমি অনর্থ করব-- 

নদেরটাদ ॥ মহুয়া? আজ যে আর পা চল্ছে না? 

মহুয়া ॥ পা! চলছে না? ভালো! কথা মনে করে দিয়েছ__[ ছুটিয়া 

গিয়া একটি মগ্যপূর্ণ পাত্র সম্মুখে আনিয়৷ ধরিল। ]...দেখেছ ? 

নদেরচাদ ॥ মদ? 

মহুয়া॥ মদ." আমি বানিয়েছি। নিজে-হাতে বনের ফল চুইয়ে 
| চুইয়ে তৈরী ঠক 'একটি চুমুক খেয়েছ কি মন নেচে উঠবে-..পা' নেচে 
উঠবে. 'নাঁচতে ইচ্ছে হবে... ছুটতে ইচ্ছে হবে... বল দেখি এর নাঁম? 

নদেরটাদ ॥ তুমিই জানো-_ 
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মহুয়! ॥ [ গান] 

€ ওগো) নতুন নেশার আমার এ মদ 

( বল) কি নাম দেবে এরে বধুয়! । 

গোপীচন্দন গন্ধ মুখে এর 

বরণ সোণার চীদ-চু'়া ॥ 
মধু হ'তে মিঠে পিয়ে আমার মদ 

গোধূলি রং ধরে কাজল-নীরদ, 

প্রিয়েরে প্রিয়তম করে এ মদ মম, 

চোখে লাগায় নভো-নীল ছৌওয়া ॥ 

ঝিম্ হয়ে আসে সখে জীবন ছেয়ে, 

পান্'সে জোছনাতে পান্সি চলে বেয়ে, 

মধুর এ মদ নববধূর চেয়ে 

আমারি মিতালী এ মহুয়! ॥ 

মহুয়া ॥ [ গীত শেষে, গর্ধের ] এই মাথা ওর বাপ...এই হাত ওর 
মা'-.তুমি ওর কেউ নও, হ1। মদ তো নয়+ যেন মধু। তৈরী করেই 
একটি চুমুক্ খেয়েছি" তাতেই মন নেচে উঠছে...রক্ত নেচে উঠছে... 
শুধু নাচতেই ইচ্ছে কর্ছে-.-ইচ্ছে হচ্ছে নেচে নেচেই আজ মরি-..তা তো 
নাচ্ব না, আজ লাঁলকমল না পেলে জীবনে আর নাঁচবোই না__। ফেলে 
দিলুম এই মদ-..[ মগ্পাত্র উপুড় করিয়া ধর্িল-_সব মদ পড়িয়া গেল।] 
কি হবে রেখে? থাকতো যদি আজ সুজন, তী মদ খেয়ে নেচে উঠৃত.*- 
ছুটে যেত..'সেই লালকমল আন্তে "যত দূরেই হোঁক্ ..বেখন 
থেকেই হোঁকৃ__ 
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নদেরটাদ ॥ মদ? এ মদ খেয়ে সুজনকে ছুটতে হ'ত? তবে 
ফেলে দিলে কেন? | 

মহুয়া ॥--তুমি তো আর খেলে না! 
নদেরটাদ ॥_কেন খাব? কেন খাঁব মদ? 

মহুয়া |--নেশা-_নেশা হ'ত-."পা চল্ত! লাঁলকমলও পেতুম ! 
নদেরচাদ ॥ লাঁলকমল পাঁবে। পাঁও চলবে। আঁর নেশা ?." 

তুই-ই যে আমার নেশা-..আমার জীবনের নেশা-..আমার মরণের নেশা। 
মর্দ আমারও আছে."'মদ আমিও খাঁই। কিন্তু সে মদের নাঁম মদ নয়, 
তাঁর নাঁম সুরা নয়, তাঁর নাঁম মদিরা নয় তাঁর নাম “মহুয়া” ! 

[শ্রস্থান। 

মহুয়া ॥ [ ক্ষণেক স্তত্তিত হইল। তৎপরেই নদেরটাদের দিকে ছুটিয়া 
গিয়া থমকিয়া দীড়াইল...পরম ওঁৎস্থুক্যে তাহীকে একদৃষ্টিতে তকাইয়া 
দেখিতে লাগিল। পরে আর বখন দেখা যাঁয় না তখন ফিরিয়া আঁসিয়া ] 

ভালোবাসে । খুব ভালোবাসে । তবু মন মানে না...ইচ্ছে হয় দেখি-- 

আরো! কত ভালোবাসে ! কবুতর কবৃতরি দেখি হিংসে হয়, দুজনে 

তাই তাদের মতোই বাসা বাধি ছোট্ট এই পাতার বাঁসা-_চোখ জুড়িয়ে যায় 
মন পাগল হয় !-"'মাঁণিক-জোড় পাখী দেখি-_মনে হয় আমরাও এই মাটির 
মাণিক-জোড়--জন্মে জন্মে ঁ মাঁণিক-জোড়েই জন্মেছি মাণিক-জোড়েই 
ঠারেছি? [ হঠাৎ দূরে পালক্কের বাঁণী শোনা গেল । ] ও কি! বাণী বাঁজে! 
কার বাশী? [ উৎকর্ণ হইয়! শুনিয়া হঠাৎ আতঙ্কে ] এ যে পাঁলঙ, সইএর 
বাণী! বিদায়ের সময় সে বলেছিল এ বাঁশী বাঁজ্লে মাথায় বাঁজ* পড়বে ! 
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[ মাঁদল বাছও শোনা গেল ] এ যে মাদলও বাঁজে! ও যে সুজনের মাঁদল্প ! 

'*'তিবে কি তারা? তবে কি..-তবে কি তাঁরাই এখানে ছুটে আস্ছে? 
[ মাঁদল বাছ্য ] যে আরো কাছে! এযে কাঁণের পাশে! সর্ধনাশ ! 

'আজ মাথার বাঁজ পড়বে! আঁজ মাথায় বাজ পড়বে! | থর থর করিয়! 
কীপিতে লাঁগিল ] কোথায় আমাঁর সোঁণার টাদ...কেন তাঁকে এখাঁন 
থেকে পাঠিয়ে দিলুম-সেও যে এখানেই ফিরে আস্ছে। পালাই...তার 
কাছে পালাই [ কীদিতে কীদিতে ] রইল আঁমার পাতার বাঁসা...রইল 
আমার হিজল গাছের তল্...রইল আনার ঝরণাধারার জল... মাদল 
ধ্বনি ]_[ কাদিতে কীদিতে ] রইল গো বইল...সব আঁমাঁর রইল.*. 
যাই-_গোআমি যাই**'তোঁদের ছেড়ে পাঁলাই__| পালাইতে গিয়াই 
হঠাৎ কি মনে পড়িল ]-..পালাব? যদি পথে তাঁর সঙ্গে দেখ! না হয়, 
আমি তো পালালুম-.কিন্ক মে যদি অন্যপথে ওদের সম্মুখে এখানে 
এসে পড়ে * তবে.” পরিণাম কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিয়া ] ওঃ 
নানা ' আমি পালাৰ ন! /...আস্মুক তারা। আস্থক সে। রইলুম 
আমি। [একটি বৃক্ষ ধরিয়া নিশ্চল পাঁথরের মতো! দীড়াইয়া রহিল। ] 

[ ছুটিয়। নদেরটাদের প্রবেশ। তাহার গাত্রবাসে আবদ্ধ একগুচ্ছ রক্তকমল ] 

নদেরচাদ ॥__মহুরা-", 

মহয়া॥ [ চমকিয়া উঠিল] তুমি! এসেছ! .[ কপালে করাধাত্, 
করিয়া ] সর্বনাশ ! : 
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নদেরচাদ ॥ চুপ্।*"*বেদের দল চারদিক ঘিরে ফেলেছে-_আয় 
পাঁলাই__ 

মহুয়া ॥। আর পালিয়ে কি হবে !_ নানা, আমি পালার না । 
নদেরটাদ ॥ কপালে বা আছে তাই হবে...আঁয়-[ তাহাকে কোল 

পাঁজা করিয়া তুলিয়া! লইন্লা পালাইতে বাইবেন_ঠিকু এমন সময় চতুদ্দি 
হইতে বেদের দলের প্রবেশ । সকলের হাতে প্রসারিত ছুরি-_-] 

বেদেরদল ॥ মহুরা-- 

[ নদেরটাঁদ মহুয়াকে নামাইয়া দিলেন। মহুয়। নদেরটদকে 

জড়াইয়। ধরিয়! ঈাড়াইল--] 

বেদের-দল ॥--এইবার :? 

মরা ॥ আমায় তোমরা মারবে? কেন মারবে? আমি ৫ে 

তোমাদের মেয়ে! 

বেদের দল ॥ হাঁঃ হাঃ হাঁঃ। 

মহুয়া॥ তৌমরা হাঁস্ছো কেন? নামাঁও ছুরি'"'বাজীও মাদল " 

গাঁও গান'"'বাপুজি ! পালঙ সই! হুজন! 

স্বজন ॥ [ তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া মহুয়াকে নদেরটাদের আলিঙ্গঃ 
হইতে ছিন্ন করিয়! দিল-_ ] 

হুমড়া ॥ স্বজন, আগে মার্ হুষমন-- 

স্বজন ॥ নাঁ_, আগে মার্ক বেইমাঁনি ! 

_ মহ্য়া॥ ও--হো- হো--সোণারটাদ... 
[ ছুটির! নদেরচাদের দ্রিকে অগ্রসর হইতেই স্জন তাহার হাত চাঁপিয়! ধরিল ? 
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নদেরটাদ॥ মহুয়া! মহুয়া! জানো এ-.-কি ?. মাঁণিকজোড়ের 

অভিশীপ:..'মাঁণিকজোড়ের অভিশাপ । 
মহুয়া ॥ [ সনের দৃঢ়মুষ্টি হইতে হাঁত ছাঁড়াইয়া লইতে চেষ্টা] 

আমায় ছাঁড়...আমায় ছাঁড় .. 

সজন ॥- মহুয়ার মুখের কাছে মুখ লইয়৷ হাস্ত-কুটিল স্বর ও দৃষ্টিতে ] 
কেন? কেন? | . 

মহুয়া ॥''.আমায় না ছাড় [ নদেরটাদকে দেখাইয়া] ওকে ছেড়ে 
দাঁও-_ : দয়া কর সুজন দয়া কর .. 

সুজন |...ওকেই তো দয়া করছি। ওকে আগে মাঁর্ব না, আগে 
মার্ব তোকে ।."-ও তাই দীড়িয়ে দাড়িয়ে অপলক চোখে চে দেখুক! 
[ মহুয়াকে | ছুষমনকে এতথানি দরা কে করে? 1 নদেরটাঁদকে ] কেউ 
করে? 

হুমড়া॥ ঠিক বলেছিস্ সুজন, ঠিক বল্পেছিস্। এরই নাঁম বেদের 
দরা'''হাঃ হাঃ হাঁঃ। 

নদেরটাদ॥ ফিরে নাঁও তোমাদের এই অপূর্ব দয়া । দয়া করে শুধু 
এই দয়াটুকু ফিরে নাঁও *, 

হুমড়া ॥ '.তা হয় না ঠাকুর।. লোকে তবে বলবে বেদে-জাঁত বড়ই 
নির্দয়! হাঃ হাঃ হাঃ । 

সুজন ॥ মহুয়া, তবে? 

[ একহাতে মহুয়াকে ধরিয়! রাখিয়! অন্ত হাতে শাণিত ছুর্িক। বাহির 

করিয়! তাহার সম্মুখে ধরিল"""ছুরি কীপিতে লাগিল-_ ] 

মহুয়াত ও-হৌ! [ ভয়ে চোখ কুঁজিল। ] 
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নদেরচাদ । নানা" "ওরে "নী 

পালক্ক ॥ সুজন! স্থজন! [কাঁদিতে লাগিল] 

হুমড়া॥ [ ধেন তাহারি মৃত্যুকাঁল উপস্থিত ] দাড়া স্বজন--একটু 
দাঁড়া-_কথা আছে। 

নদেবটাদ ॥ হা, একটু ঈাড়াও | দীড়িয়ে শুধু একটিবার চেয়ে দেখ 
ওর এ ভর়-ব্যাকুল মুখখানি-". 

স্বজন ॥ এ চাঁদসুখখানি, না? [ সর্দীরকে ] ও মুখ আমরা যেন 

আজ নূতন দেখব !...ে মুখ দিনের ছিল ধ্যান, রাত্রের ছিল স্বপ্ন - যে 

মুখ চোঁখের ছিল নেশা; মনের ছিল মধু, যে মুখের কথা ছিল বাঁণী, আর 

হাঁসি ছিল স্ুধা-. যে মুখের একটি কথায় জীবন হয়েছে স্বপ্ন আর স্বপ্ন 
হয়েছে সোণা'.-আজ সেই মুখ দেখুতে বলছে অপরে !."অপূর্বব ! অপূর্ব ! 

অতীব অপূর্ব্ব1 নয় মহুয়া? [ কণ্ঠ অশ্ররুদ্ধ হইল। ] 

মহুয়া॥ সুজন! ফেলে দে এ ডুরি__, [সুজনের হাত হইতে ছু 
পড়িয়া গেল। ] কেন কদিন? [ নদেরটাদকে দেখাইয়া ] ছেড়ে দে 

ওকে । ও বাজাবে বাশী। তুই বাজাবি মাঁদল, পালঙ্ নাচবে। আমি 

গাইব। বাঁপুজি শুন্বে।--*সে কেমন হবে বাঁপুজি-..কেমন হবে? 
ইমড়া ॥-_চুপ্ শয়তাঁনি_- 

মহুয়া ॥ চুপ করব কেন বাঁপুজি ! যত কথা আছে শোন। যত সুখে 

আছি দেখ। দেখ এ পাতার বাঁসা...তারি পাশে দেখ এ লতার বন.. 

তারি সঙ্গে শোন এ ঝরণাঁর গাঁন_- 

হুমড়ী॥ আমি দেখ্ব না। দেখলে চোঁথ জুড়িয়ে যাঁয়। শুনলে কাঁণ 

[ডিয়ে যাঁয়। মন ভূলে যাঁয়। কিন্তু সয়তাঁনি যে, সে এমনি করেইম্প্রাণ 
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গলাঁয়'""ওরে সরতাঁনি, আমি তা জানি । ওরে মাণিক...ওরে সুজন... 
তৌরাও কি সয়তানির মায়ায় ভুল্লি?-_স্জন? [সুজনের কাছে গিয়। 
তাহাকে ধা! দিল। স্বজন যেন স্বপ্ন দেখিয়া, সচকিত ভাবে জাগিয়া 

উঠিল।] ছুরি কই? [ স্জন ছুরি তুলিয়া লইল। ] শাশাও ছুরি_।... 
ওরে সবাই শাণাঁও ছুরি__ 

বেদের দল॥ [সকলে ছুরি পরথ্ করিয়া দেখিয়া ]_ ঠিক আছে। 
সর্দীর এই দেখ--[ সকলে একসঙ্গে ছুরিকা সম্মুখে হানিল- ছুরিকাগুলি 
চিকৃমিক্ করিতে লাগিল। ] 

ময়া॥ [ ভয়ে] বাপুজি! আবার এ ছুরি ?...৩--হো- হো 
নামাঁও-_নামাও-_ 

নদেরচাদ ॥ আর যদি না নামাও.'-আগে বসাঁও আমার বুকে 
হুমড়া ॥ হাঁ? হাঃ হাঁঃ। 

পালঙ ॥ বাঁপুজি, মইএর হয়ে আমি তোমার পায়ে পড় ছি 

মহুয়া ॥ ওরে আঁমাঁর পাঁলউ সই, কত গান রয়েছে গাওয়া হয়নি, 
কত নাচ, রয়েছে নাঁচিনি, কত কথা ছিল কইনি-_[ কীদিয়! কেলিল ] 

স্থজন॥ সার্দার, সর্দার, মহুয়ার চৌখে জল দেখেছ? যা কোনদিন 

কেউ দেখেনি-*"আঁজ দেখ-.[..মহুয়া কাদে...আজ মহুয়া কীদে-_ 
নদেরচাদ ॥ কীদে। কীদে! [ক্রন্দন।] 

হুমড়া ॥ কীদলেই হ'ল? কীদে তো সবাই। চোখে তো আমারো 
জল আস্ছে.তাই বলে আমিও কি কীদব? [রুদ্ধ অশ্রু ছাপাইয় 
উঠিল ] কখনো না-_কখনো না-প্রস্তত হও স্জন-..প্রস্তত হও মাণিধ+.. 
তোমরা সবাই প্রস্তুত হও। মনে কর সেই প্রতিজ্ঞা ] 
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বেদেগণ ॥ মনে আছে । আমরা সবাই প্রস্তত_-! 

ইমড়া॥ [ সকল বেদের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া] হুম। ছুরি 
সব কোধবদ্ধ কর। [আদেশ তৎক্ষণাৎ 'প্রতিপাঁলিত হইল। ] 

মাঁয়াবিনীর কাছে দীড়িয়ে। না। ওর কাছে গিয়ে ওর বুকে ছুরি বসাতে 

হাত কীঁপবে। হাঁজাঁর হলেও ও বেদের মেয়ে, সবাই ওকে ভাঁলোবেসেছ 

একদিন। সেই দুর্বলতা করো হাত যদি কীপে তাঁর ছুরি যদি ওর 
বুকে না বসে-..বেদের আইনে 'ওকে দিতে হবে মুক্তি, আর তাঁকে বরণ 

করতে হবে মৃত্যু । ওরে মাণিক-**ওরে স্ুজন-..তাই নয়? 

বেদেগণ ॥ হী, তাঁই-_ 
মাণিক॥ হা তাই। শিকার কর্তে গিয়ে লক্ষ্য ভরষ্ট হওয়ার চাইতে 

বড় অপমান বেদে আর জানেন! । বেদে জানে শুধু এক আঘাত ছুবিরই 
হোক আর তীরেরই হোঁক__ 

হুমড়া ॥ সেই এক আঘাতে যে মরে না-..ঈশ্বরের ইচ্ছা সে বাচুক। 

কিন্ত বার সেই এক আঁঘাঁত ব্যর্থ হ'ল, সে বেদে জাতের কলঙ্ক-*-মৃত্যু 

দিয়ে তার নাম আমাদের দল থেকে মুছে দেই 1-..কেমন? 
বেদেগণ ॥--হা। 

এ এ এ ৪ 

হুমড়া ॥ এই কথাটা তোমরা বেশ বুঝতে পাচ্ছতো? বে এক 
আঁঘাঁত ব্যর্থ হলে তার শাস্তি মৃত্যু-_? 

বেদেগণ ॥ হা অর্দার_ 

” ছুমড়া॥ তবে সকলে তীর-ধন্ুক নাও । না, সকলে নয়। একজনই 

টরথেট। ও তে! আমার দুধের মেয়ে, একজনের একটি তীরই যথেষ্ট। 
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মহুয়া ॥ [ বুঝি এ রাজ্যে ছিলনা..কল্পনা-চক্ষে কি যেন দেখিতেছিল] 
কামরাউা ফল। আমি চাইলুম। এঁ কামরাডা গাছে মাঁণিকজোঁড়ের 
বাসা। ফল পাড় তে তীর ছুড়ল। ফল পড়ল না...পড়ল একটি পাখী... 
পড়ল আর মর্ল "কিন্তু তার দৌসর? দোসর? 

নদেরচাঁদ ॥ আমি দেখে এসেছি.*আমি দেখে এসেছি". 
মহুয়া ॥ বল গো বল, তার দোসর? 

নদেরচাদ্দ ॥ আমি বলব নাঁ-আমি বলব নাঁ_ 
মহুয়া ॥ তাঁরা ছিল..'মাঁণিকজোড়'*আর গেল কি এক্ল|? 

[ আপন মনে ভাঁবিতে লাগিল । ] 

পালঙ ॥ মাণিকজোড় কি সই? মাঁণিকজোড়? 
মহুয়া ॥ তুই আর স্জন। আমি আর নদেরটাদকে দেখাইয়া ] 

ও"*'হাঁঃ হাঃ হাঃ | নদেরটাদকে ] নয়? 

হুমড়া ॥ ওরে, ও হাসছে! তবেকি ও পাঁগল হল? 
স্বজন ॥ আর কথা শয় সর্দার। এদৃশ্ঠ অসহা। শেষ কর্ এ দৃশ্ঠ |". 
হুমড়া ॥ কে শে করবে? 

মাণিক ॥ আঁমি-_ 

স্বজন ॥ নাঃ আমি। ও ছিল আমারি বাঁকদত্বা বধু। বাকদানের 
এই সেই বকুলমালা -.এ দিয়েছিলো আমার গলায় তুলে। শুকিয়ে 
গেছে সে মালা-.'কিন্ত এখনো আমার বুক জুড়ে রয়েছে সেই ব্যন্গ, সেই 
পরিহাস । [ মহুয়াকে ] বকুলমীলা তাঁর অপমান ভূলে আঁজও' আমা 
বুক জুড়েই রয়েছে, কিন্তু বকুলমাঁলার সে অপমান-..আমার প্রেমের এ 
অপমধন-""আমি ভুলতে পারিনা-_ 
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মহুয়া ॥-_তুমি তার প্রতিশোধ নাও-। মার...আমায় মার। ভুমি 
খুশী হও" খুশী হয়ে আমার শুধু একটা কথা বেখো-_ 

সৃজন ॥ কিকথা? ূ 

মহুয়া ॥ এ পালড, সইকে বিয়ে ক'রো। ও তোমাকে ভালোবাসে... 
আমি যেমন [ নদেরঠাদকে দেখাইয়া ] ওকে ভালোবেসেছি-_তেমনি...[ 
একতিল কম নয়! 

কজন ॥ হাঃ বিয়ে করব। কিন্তু আগে চাই, প্রতিশোধ তবে 
তো? | 

মহুয়া॥ | ধীরে ধীরে চোখের জলের ডালি লইয়া হুমড়ার কাছে গিয়৷ 
তাহার হাত ধরিল। ] বাঁপুজি ! বিদায় বাঁপুজি ! 

হুমড়া ॥'"-ওরে-ওরে-। ক্রন্দন | ] & 
সজন॥ তুমিও কীদ্ছ সর্দার? তুমি না সর্দীর? তুমি নিষ্ঠুর 

বেদের নিম সর্দীর এই না ছিল তোমার গর্ব? কিন্ত আজ? ওরে 
হতভাগ্য বেদের দল'' চেয়ে দেখ এ আমাদের সার্দার...কন্তার একটি 
আলিঙগনে-*'কন্টার ছু'ফোটা চোখের জলে...ভাঁসিয়ে দিল-..এতকালের... 
কতকাঁলের এই বেদে জাতির মান-সম্মান...অপমান...প্রতিহিংসা... 
প্রতিজ্ঞা !"*" 

হুমড়া ॥ [ কাঁদিতে কাদিতে ] নাঁ_নাঁ_ 

স্বজন ॥ এ দেখ.--সার্দার কাদে .! বেদে তার প্রতিজ্ঞা পাঁলন 

করে, ভয়ে এ দেখ, বেদের সর্দার কাদে ! 

,জুমন্ডা ॥ [ চোঁখ মুছিতে মুছিতে ] নানা 

সুজন ॥ না? বেশও তবে হাত তুলে আমায় আশীর্বাদ কর। কর 
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আশীর্বাদ । এ আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর বুকে তীর ছুপ্ড়ুব।... 
পারবে করতে আশীর্বাদ ? 

মহুয়া ॥ বাঁপুজি! বাপুজি! কর আশীর্বাদ। এ স্থুজন তোমায় 
চোঁখ-রাঁঙীয়''.এ আমি সইতে পারিনা । কর আঁীর্বাঁদ...সে হবে আমার 
মুক্তি, একলা আমার নয়...তোমারো- তোমারো ! 

হুমড়া॥ তাই হৌক্ মা তাই হোঁক্...ওরে সুজন-*-আদীর্বাদ ? 
| হাত তুলিতে গিয়া তখনি নামাইয় ] না__না-_না-_-পারলুম্না- ক্রন্দন] 

সুজন ॥ [ রুষ্টভাবে ] সর্দার, তোঁল হাঁতি। অথবা বল বেদের 
সন্মান কিছু নয়, বেদের প্রতিজ্ঞা কিছু নয়! বল..'তাই না হয় বল-_ 

. হুমড়া॥ নাঁনা_ তাঁও নয়। [ মহুয়াকে ধীরে ধীরে সরাইয়! দিতে 
দিতে ] আমার চোখ দু'টো অন্ধ হোঁক্..কর্ণ আমার বধির হোকি'*'বুক 
আমার ভেঙে টুরমারি হোঁক্-..তবু প্রতিজ্ঞা রক্সা করতেই হবে...বেদের 

মান, বেদের সন্মান রাখতেই হবে। ওরে আমার মহুয়া মা, পারলুম না, 

হাত আমাকে তুল্তেই হোল, তুইও গেলি, আমিও পিছে পিছে 
আদ্ছি.েইথানে, যেখাঁনে বেদে নেই, বেদের সার্দীর নেই, শুধু আছে 
পিতা শুধু আছে তার কন্তা।...ওরে স্ুজন.*ধন্য তুই আঁমার পুত্র"*" 
সার্থক তুই আমার শিল্প''এই নে--আমার আঁীর্বাদ-__ 

[ বামহস্তে মুখ চ।কিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া! আশীববাদ করিলেন ] 

সবজন॥ আশীর্বাদ আমি মাথা পেতে নিলুম'"*আজ আমি শন্য 
হলুম***সর্দার সত্যসত্যই তুমি আমার এই অনর্থক জীবন সাথ, ” 

কুলে মহয়া__ 
গু 
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পালক্ক ॥ স্বজন! সুজন! পায়ে পড়ি সুজন !-_ 

. [ সুজনের পায়ে পড়িল ] 

সুজন ॥ টুপ,। [পা সরাইয়! লইল। ] মহুয়া, এইবাঁর__[ শর- 
সন্ধানোছত ] 

নদেরটাদ ॥ দয়! কর সুজন, দয়া কর। ধরার আলে) এ 
মন্্য়া--পাঁহাঁড়ের ঝরণা এ মন্্য়াঁ- 

ইজন ॥--তোমার- তোমার ।--আঁমার কে? 

মরা ॥ কেউ নই। তোমার গলে এ বকুল মাঁলা, সে চাঁ 
প্রতিশোধ । তুমি চাঁও প্রতিশোধ । আঁর কথা নর, দেরী নয়-_ 

স্বজন ॥-_কখনো নয়।"*'মুয়া[ শরমন্ধীন করিল । কিন্তু হাঁত 

কাপিতে লাগিল? ] 
হুমড়া॥ খবর্দীর স্বজন। হাঁত কীপছে। একটি তীরে . একটি 

আঘাতে-.ও যদি না মরে, মর্বি তুই-- 

স্বজন ॥ [অধীর হইয়া উঠিয়। ] জানি__জানি--আমি সে সবই 
জানি। আর তা জানি বলেই ওরে আমার মহুয়া, এই হ'ল আমার 
প্রতিশোধ! [ ইচ্ছাপূর্বরক তীর উর্দে নিক্ষেপ করিরাই ধনুক মাটিতে 
ফেলিয়া দিল] 

হুমড়া॥ সাবাস্বস্থজন! সাবাস! ওরে সাবান! সাবাদ্! 

ছাট গিয়া মহুয়াকে বুকে লইল। এবং মহুয়া বাঁচিয়া গেল এই" 

“ধনের উত্তেজনায় অস্থির হইয়! উঠিল। ] 
্ 1 ॥ মন্ুয়া__মহুয়াঁ_- 
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যা [| পালক | সজন__স্জন_- 

ইজন॥ [বুক ফুলাই়! সর্দারের সন্মুথে গিয়া] বেদের আইনে লকষ্য-র্টের শাস্তি মৃত্যু, .. দাও মৃত্যু-_ 
হড়া॥ [ চমকিয়া উঠিল। এতক্ষণে স্মরণ হইল মহ্যা বাঁচিয়াছে বটে কিন্তু স্বজন গেল । - মৃত্যু! লক্ষ্য-্রষ্টের শাস্তি মৃত্যু! তাই তো !-_লক্ষ্য-র্ের শাস্তি মৃত্যু! তাই তে! ...ওরে সজন! তবে এ তুই কি করলি! . [ মহ্যাকে ছাঁড়িনা সরিযা আসিল] ওরে! তুইযে বেদে-জাতির আশা--ভরসা_-আমাঁর শেষ্টপুত্র “শ্েষ্টশিল্ব ! , তোকেই তবে আজ হারাতে হবে! 

পাঁলস্ক ॥ [ হুমড়ার পায়ে লুটাইর! পড়িল 3 বাপুজি, ওকে ক্ষম৷ কর-_ 
ন্শ॥ চোখের জলে বেদের আইন কলঙ্কিত করোনা পালক 1 কই সর্দীর?-- | | 
মহুা॥ সুজন! সুজন! ভূমি কেন আমায় বাঁচালে? হমড়া। প্রেম!" প্রতিহিংসার চাইতে প্রেম হল ওর বড়।.. 

1 হজনের গ্রতি ] বাহাদুরি? না? এইবার মর। বেদের কুলগ্রদীগ শিভে যাক্!'" শুধু একটা মোহে...একটা খেয়ালে জাতির আশা-. 
ভরসা" 'সাইস-..'বল...আজ বলি হোক [ স্থজনের গ্রতি চটিয়া, শ্লেষে : 
কুল-প্রদীপ * না কুল-কলঙ্ক! . মরতে তো হবেই. এইবার মর-_ 

নহুযা॥ [হুমড়ার পায়ে পড়িয়া] বাপুজি, কেন এই অন্ধ. 
মার গো আমায় মার তোমার পায়ে পড়ি বাপুজি, আমায় মাখা 1৮-ও বাচুক! [পায়ে ধরিয়া কাদিতে লাগিল। ] 



পঞ্চম অঙ্ক ১২৯ মহুয়া 

মহুয়া ॥"'*তোর জন্য এ ঠাকুরের জন্য..আঁজ যত অশস্তি..যত 
মর্খরপীড়া ! হতভাগী,*.চোঁখে চেয়ে তো দেখলি বেদের-ব্যাটার কীর্তি! 
খেলোয়াড়ের মত খেলোয়াড় এ স্বজন |" দেখলি বেদের ব্যাটা প্রাণ 
নিতেও মেতে ওঠে...আঁবাব-*গ্রাণ দিতেও নেচে ওঠে।...কিন্ত বেদের 
মেয়ে.. তুই? 

মহয়।॥-আমি? কিছু চাইনা আমি।..শুধু চাই ও [জন] 
বাঁচুক! 

সুজন ॥ হাঃ হাঃ হাঃ | মহুয়ার কাছে মুখ লইয়া, শ্লেষে] কিন্ত 
আমি তোমার দয়! চাই না মহয়! সুন্ারী, প্রাণভিক্ষা চাইতে হয় চাও 
এ নদেবটাদের, আমার নয়_- 

মহয়া [ হুমড়াঁর প্রতি কাদিতে কীঁদিতে ] ভিক্ষা দাও...এঁ সুজনের 
প্রাণ ভিক্ষা দাও সা্দার-_ 

হুমড়া ॥_হা, দেব।""দিতে পারি। আমি তোর কথা রাখব। 
কিন্ত তাঁর আগে আমি বুঝতে চাঁই...তুই কে। তুইকি[ ভয়ে ভয়ে] 
বেদেরই মেয়ে, নাঁ-.অপরের! বুঝতে চাঁই-..এতকাঁল ধৰে তোঁকে যে 
শিক্ষা দিয়েছি'"যে দীক্ষা দিয়েছি-"'বে স্রেহে..*ষে মমতায় তোকে 
লালন-পালন করেছি...তা৷ কি আমার সার্থক হবে, না মিথ্যা হবে ! দিবি 
সেই পরীক্ষা? 

মহুয়া ।--কি বাঁপুজি? 

রঃ হমড়া। এই ধর্ বিষলক্ষের ছুরি। জাতির পরম শক্র..'জাঁতির 
গের্ী ছুষ্মন..ধ- নদেরটাদকে দেখাইল। ]...ওর বুকে তোঁকে এই 
ুরি..এখনি...আমুল বিয়ে দিতে হবে-...দিবি?...ফদি দিস, তবে 
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বুষ্ব হা তুই বেদেনী, বেদেনীর মতো বেদেনী-.'এ সুজনও বীচবে |... 
আর বদি না দিস্.**তোরি চৌখের সম্মুখে শত বেদের শত তীর এ 
ঠাকুরের বক্ষ রিদ্ধ করবে...বেদের প্রতিজ্ঞাই তাই -।...কি করবি? 

মহয়া॥ [হুমড়া কথা বলিতে বলিতে তাহাকে বুকে টানিয়া 
লইয়াছিল। হুমড়ার বুকে ছিল মহুয়ার দেওয়া সেই মুক্তারমালা। 
মহুয়া হুমড়াঁর কথা শুনিতেছিল আর মেই মুক্তোরমালায় হাত বুলাইতে- 
ছিল। হুমড়ার প্রশ্ন শুনিয়া সে মুখে আই্গুল দিয়া ভাবিতে লাগিল কি 

করিবে। তাহার পর প্রবল অন্তদ্বন্দ। ]...ছুরি দাও-_ 

হুমড়া॥ [ সাঁহলাদে ] নে--নে-_এই তো! বেদের মেয়ে !...যদি কেউ 
বলে তুই বাজার মেয়ে-.'হাঃ হাঃ হাঃ-- 

মহুয়া॥ [ ছুরি লইয়া মাটির দিকে তাকাইয়া এক মুহূর্ত কি ভাবিল। 
পরে নদেরটাদের দিকে একবার তাঁকাইল। তাহার পরই তাঁকাইল 
হুমড়ার বুকে সেই মুক্তামালার দ্রিকে। সেটি ধরিয়া] আঁর দাও এই 
মালা। তোমার এই মালা হোক আমার আপীর্ববাদ? 

হুমড়া ॥ [সানন্দে] নেমানে। [ মাল! খুলিতে খুলিতে ] আমার 
অন্ন মিথ্যা নয়, আমার স্নেহ মিথ্যা নয়, এই নে তুই আমার মুক্তাঁরমালা_ 
| মাল! খুলিয়া তাহা মহুয়ার গলায় পরাইয়া দিয়া] সঙ্গে দিলুম আমার 
সারা প্রাণের আশীর্বাদ-_[ নদেরটাদকে দেখাইয়া! ] বাধ ওকে__[ আদেশ 
তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। ] 

মহুয়া ॥ ছুরি লইয়া নদেরটাদের দিকে মাতালের মতো টলিতে' ্ 
টলিতে অগ্রসর: হইতে হইতে ] বেদেনী সব পাঁরে...কি না পারে?" 
নাঁচতে নাচতে সে সওদাগরের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়, দেয় নি?.": 
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সন্গ্যাসীকে পান খাইরে তার প্রাণ নেয়, নেয়নি? বেদেনী কি 
না পাবে? সে মালাও গলায় পরিয়ে দেয় আবার বুকেও 
ছুরি বসায়! বেদেনী কি না পারে? সে সব পারে গো 
সব পারে ! 

হুমড়া॥ বাহবা বেটি! বহু খুব! যে হবে বেদেনী সে হবে 
ডাইনি। ভাইনীর মতো হো-_হো করে হেসে ওঠ...হেসে উঠে জাত- 
বেদেনীর মতো! মার্ ওর বুকে ছুরি-- 

মহুয়া ॥ | হুমড়ার দিকে হাঁন্ত-কুটিল কটাক্ষে চাহিয়া ] মারব ছুরি। 
তাঁর আগে পরিয়ে দেব ওর গলার এই মালা! এই মরণ মাল!! 
[ বলিয়াই নদেরটাদের গলায় মুক্তামাঁলা পরাইয়। দিল । ] কেমন হল... 
হাঃ হাঁঃ হাঁঃ কেমন হ'ল! এইবার দেখ-জাত বেদেনীর খেলা! 

[ নদেরটাদকে মারিতে ছুরী উঠাইল ] 

নদেরটাদ ॥ মহুয়া! মহুয়া! তুমি এত সুন্দর! ভীষ্ণতাঁর এত 

রূপ! হাতে বজ-ছুরিকা, চোঁখে বিছ্যুৎশিথা ! হানে ছুরি গে! হাঁনো 

ছুরি---ঝল্সে উঠুক্ বিছ্যুৎ1...মুগ্ধ হয়ে মরি...আমি মুগ্ধ হয়ে মরি! 

মহুয়া ॥ হাঃ হাঃ হাঁঃ [সেই ছুরি নিজেরই বুকে বসাইয় দিল। 

বেদের দল, বেদের দল কেন, যেন সমগ্র জল-স্থল একসঙ্গে একটী আর্তনাদ 

করিয়া উঠিল'..-ই_ই-ই 1] 

কী 

*১ « নদেরটাদ ॥ 
ডা 

রর সুজন ॥ এর িপনিনিত / ০ 201 পালড॥ রর ০০০০ 



মনুয়! ১৩২ পঞ্চম অঙ্ক 

মহয়া॥ [বুকে ছুরি মারিয়া যখন মাটিতে পড়িয়া বাইতেছিল; 
নদেরটাদ তখন তাহীর দেহভাঁর একহাঁতের ওপর লইয়াছিলেন। মহুয়ার 

মুখ হেলিয়া পড়িয়াছিল। নদেরচাদ সেই মুখের পাঁনে অব্যক্ত যাঁতনাঁয় 

চাঁহিয়াছিলেন। ] সোণারটাদ! আঁঃ-_ 

নদেরচাদ ॥ বাঁক্ষসী, অর্বনাশী,__ 

হুমড়া ॥ [ উদ্ত্রান্ত ভাঁবে ] মহুয়া মহুয়৷ গেল__মহুয়া ফাঁকি দিয়ে 

পালাল--ওরে সুজন-তবে তুই আর বাকী কেন-_তুইও মর-_তুইও 
মর] কীদিয়৷ ফেলিল। কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষেপিয়া উঠিল-- 3 কিন্তু 
নাঃ এ দুষ অন্-.মাঁর এ দুষমন্...মার__ 

স্বজন ॥ |. বেদের দলের প্রতি ] মার মার-_মাণিকজোড় মাঁর-- 

বেদেরদল ॥-_মার-_- 

[ যুগপৎ সকলের তীর ছটিল। নদেরটাদের সর্ধবদেহ তীর 

বিদ্ধ হইয়৷ গেল ] 

হুমড়া ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ছুষমন্ শে! কাজ শেষ!-_নাঁ_নঠ এখনো! 
আর একটা| বাঁকী বয়েছে! [ স্থুজনের প্রতি ] এইবার ওরে লক্ষ্য-র্ট 
এইবার তোর প্রায়শ্চত্ত'.মর্...মরু . কিন্তু কোথায় মরবি এখানে? জমি 
কই? মবযেরক্ত! তুই কোথায় দাড়াবি? আমি কোথায় দীড়াব? 
ওরে আমর! দীড়াই কোথায় ?'' ভেসে গেল...ভেসে গেল-. উঃ. "রাজার 
মেয়ের এত রক্ত! এমন রক্ত 1'".ও রক্তে যে আমার সব ভেসে গেলে! 

এ আমার মহুয়া ভেসে যায়." ওরে হুজন...আয়...দি বীপ্..... 

“[ উদ্ত্রান্ত ভাবে চলিয়া গেলেন। পেছনে অন্যান্য বেদেগণ ছুটিল ] 

১ 



পঞ্চম অন্ক ১৩৩ | মহুয়া 

সুজন ॥ হা, দি ঝাঁপ২-দেব ঝাঁপ-_-এই বকুলমালার আগুন.” 

সইতে পারি না_সইতে পারি না__[ বকুলমালা ক হইতে খুলিয়া 
ছি ডিয়া মহুয়ার দিকে নিক্ষেপ ] দি ঝীঁপ.-'দেব ঝাঁপ-_ 

[ ছুটিয়!প্রস্থান। 

নদেরটাদ ॥ [যন্ত্রণায় ছট্্ফটু করিতে করিতে] মহ্য়া! আঃ 
[ বুকের তীর তুলিয়া ফেলিলেন। ঝলকে ঝলকে রক্ত বাহির হইয়! 
গাত্রবাস ভিজাইর়া দিল। গাত্রবাসে মধ্যমণির মতো আবদ্ধ ছিল সেই 
লালকমল গুচ্ছ। তাহীও বক্ত-বাঁডা হইল। যন্ত্রণায় বুকে হাত 
বুলাইতেই সেই পুষ্পগুচ্ছে হাত ঠেকিল। নদেরটাদ চমকিয়া উঠিয়া ] 
ওরে.'"এ বে সেই ফুল-..সেই লাঁলকমল! মৃত মাঁণিকজোড়ের পাঁশে 
শুকিয়ে পড়েছিল ' মলিন হয়ে পড়েছিল...বুকের রক্তে এখন রাঙা হয়ে 
উঠেছে*"! মহুয়া, -এ ফুল যে তুমিই চেয়েছিলে, এ ফুল যে তোমার 
জন্ই এনেছি তোমার জন্ই সেই শুদ্ধ ফুল...সেই মলিন লালকমল 
আজ বুকের রক্তে রজীন হয়ে তোমার হাঁতের পরশ চাঁয়...তোমার খোপার 
পরশ চায়'".তোমার বুকের পরশ চায়... 

মহুয়া ॥ [ অতিকষ্টে ] দাও... 

নদেরচাদ ॥ [হাত বাঁড়াইয়া পরম আগ্রহে ফুল দিতে গেলেন... 
কিন্তু আবদ্ধ দেহে তাহা পারিলেন না। হাঁতখানি মহুয়ার হাঁতের কাছে 
গিয়া শুধু কাঁপিতে লাগিল ] না--ও.".না_-ও-- 

“ / [পালস্ক ইহা দেখিতে পাইল। সে নদেরটানের মেই অর্ধ্য মহুয়ার অগ্ললিতে 
ঢালিয় সাহায্য করিল। ] | 



মনুয়। ১৩৪ পঞ্চম অঙ্ক 

মহুয়া ॥ [সেই ফুলগুলি বুকে চাঁপিয়া ধরিয়া] আমার সোঁণাঁর 
টাদের লালকমল-_-আঁঃ-_[ বলিয়াই নদেরঠাদের পায়ের উপর ঢলিয়! 
পড়িল। ] 

নদেরচাদ ॥ মহুয়া! মহুয়া? আজও আমর মাঁণিকজোড় ! ছিলুম 
মাণিকজোঁড় ! চল্লুম মাঁণিকজোঁড় !-[ মৃত্যু । ] 

পালক্ক॥ | কাদিতে লাগিল ] মাঁণিকজোড় ! মাঁণিকজৌঁড় ! 

ক ক 

গা তু 
ই 
ও 
শর 
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কুমড়া সর্দার 

নদেরটাদ 

সুজন 

মাঁণিক 

সন্ধ্যাসী 
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শীছুর্গাদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্ীপ্রভাতচন্ত্র সিংহ 

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীগণেশচন্দ্র গোস্বামী 

শ্রীবিজয় কার্তিক বাঁয় 

শ্ীন্বশীলকুমার ঘোঁৰ 

| শ্রীহরিদাঁস ঘোষ, ্রীকালীচরণ গোস্ারী, শ্রীন্ছনীল 
কুমার বস্তু, শ্রীমদনমোহন দত্ত শ্রীপশুপতি চক্রবর্তী, 
শ্রীবৈহ্ঘনাথ সেন, শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়, 

শ্রীকষ্ণধন কু, শ্রীকাঁলীপদ গুপ্ত, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র 

ঘোষ, শ্রীগোষ্ঠবিহারী ঘোষাল, শ্রীস্তকুমার 

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্হিরণকুমাঁর গোস্বামী, শ্রীভূপেন্্ 

নাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীবনবিহারী পাইন, শ্রীননীলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅভয়চরণ গাঙ্গুলী । 
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শ্রীমতী ইন্দুবালা 
শ্রীমতী সরযু বালা 

শ্রীমতী ফুল্লনলিনী 

শ্রীমতী কালীদাসী 
শ্রীমতী নিরুপমা, শ্রীমতী প্রমোদিনী, শ্রীমতী আঁছুর 
বালা» শ্রীমতী সন্তোষকুমারী, শ্রীমতী মণিবাঁলা, 
শ্রীতী তাঁরকবালা, শ্রীমতী পটলমণি, শ্রীমতী 
কালীদাসী, শ্রীমতী প্রমীলাঁবালা, শ্রীমতী কমলা 
বালা, শ্রীমতী বাধারাণী, শ্রীমতী বীণাঁপানী, 
শ্রীমতী মলিনাবালা, শ্রীমতী টিকুমণি ও শ্রীমতী 
স্থশীলাবালা। 



বাঙলার নাট্যমাহিত্যে নব! 
বাঙলার নাটকাভিনয়ে নবধুগ || 

বপ্প-ত্ষ কশানউ 

উ্ীল্লুত্ হবল্বন্ ল্লান্ন ও্ল-ও 
শুধু বাঁঙলারি নাট্যিসাহিত্যে নহে, অভিনয়-জগতের নবধুগ্ন প্রবর্তক 

স্থপ্রসিদ্ধ আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্এর সহযোগে অভিনয় কলাঁয় যে নবযুগ 
নবরস নবছন্দের অবতারণা করিয়াছেন, নাট্যরদরসিক কলাঁবিদ্ দর্শক 

তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু ধাহারা এই নবধুগের নব-নাঁট্য গ্রন্থের 

সহিত পরিচিত নহেন, তাহাদের জন্য নিম্নে কয়েকটি মাত্র প্রসিদ্ধ অভিমত 

প্রকাশিত হইল । 

£মানরা কিছুই বলিব না, অপরে | 

কি বলিতেছেন তাহাই দেখুন । 
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শ্রীমন্মথ রায় এম-এ প্রণীত 

নাট্য গ্রন্থাবলী 

মুক্তির ডাক 
[ একদৃশ্তে সম্পূর্ণ একাস্ক নাটক, আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত 

টার খিরেটারে অভিনীত ] 

মূল্য--ছর আনা 

শী সিক্ধ সাহিভিযিকক শীহ্ুক্ত অ্রন্মখ €ীপঞ্ুুল্রী 
এস-এ৮ লাক্সর-ঞউ-ল £- মুক্তির ডাক আগার খুব ভালো 

লেগেছে-"'এখাঁনি বার্থ ই একখাঁনি 01878 | বাউল! সাহিত্যে ওজিনিষ 

একান্ত ছুলভ।”*-মুক্তির ডাকের অভিনয় আমি মানসচক্ষে দেখেছি, এবং, 
তাই দেখেই বলছি যে “মুক্তির ডাক” একখানি যথার্থ 1720. বল 

সাহিত্যে নাটক একরকম নেই বল্পেই হ়। আশা করি আপনি আমাদের 

সাহিত্যের এ অভাঁব পূর্ণ করবেন। ইতি-_১৩৭।২৪ 
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লিজ, কআাশ্পিক্পী ভাগ জ্বীনের 
মনও এল-ঞ5 ভি-ঞজল ৪- “মুক্তির ডাক বাঙলার নাট্য- 

সাহিত্যে একটা নৃতন পথ ধরিয়াছে তাহা! সবাই স্বীকার করিবে। অত 
ছোট একাম্ক একখানা নাটকের ভিতর ঘটনা ও বাক্যের সমাবেশ দ্বারা 

তুমি চরিত্রগুলি এমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছ যে, ইহাতে অনেক 
পাঁকা পুরাতন সাহিত্যিক রীতিমত হিংসা করিতে পাঁরেন। গল্প গাথিবার 
ক্ষমতা তুমি ভালো! রূপেই দেখাইরাঁছ।৮ 

শিস নম্ীলোচল্ক লাহিভ্যিক কী ভীত্্র- 

০মাহন্ন সিংহ লাহাুল £_“আপনার এই প্রথম উদ্ধম সফল 
হইয়াছে ।"*.আপনার গ্রস্থরচন! সার্থক হইয়াছে ।» ডি), 

টাদসদাগর 
[ পর্ধীঙ্ক পৌরাণিক নাঁটক, আর্ট থিয়েটার লিখিটেড্ পরিচালিত 

প্রথমে মনোমোঁহন এবং ষ্টার থিরেটারে বৎসরাঁধিক 

কাল অভিনীত হইতেছে । মূল্য ১২ মাত্র] 

০০৩বতকস৮--১৩৩১, আধাঁট় £-_এমুক্তির ডাক নাটকখাঁনি 

ক্ষুদ্র হইলেও প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য ।--পড়িতে পড়িতে মেটার্রলিঙ্কের 
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“মনাভনা”র কথা মনে পড়িয়! যায় । নাটকখানি ঠিক সেইরূপই | নাঁটক- 
খাঁনিতে পাঁকা হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে ।৮ 

“ন্বাচ্বলর+--৬ই আশ্বিন, ৯৩৩৪..নাটকখানি , শুধু 
“মনোমোহনে*ই নতুন নয়, নাট্যসাহিত্যেও নতুন। পঞ্চান্ক নাটক রচনায় 
তাঁর এই প্রথম চেষ্টাই এতটা জয়যুক্ত ও সাঁফল্যমণ্ডিত হয়েছে দেখে আশা 
হচ্ছে যে, বাঙলাদেশে অন্ততঃ একজন এমন নাট্যকার জন্মেছেন যিনি 

ভবিষ্ততের রঙ্গমঞ্চকে কুনাটক অভিনয়ের দায় হতে রক্ষা করতে 
পাঁরবেন।” 

“০ুলেলাল*৮- অগ্রহারণঃ ১৩৩৪-_পবাউলার নাঁট্যসাহিত্যের 

অত্যন্ত দৈন্য ।...নাট্যসাহিত্যে নতুন প্রতিভার অত্যন্ত প্রয়োজন। সে 
প্রতিভা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের কাছে আঁশ করা যেতে পারে। তাঁর কলমের 

কাজ শুধু সুস্ম নয়, জোরালো! ও রঙদার।.".নাটকটিতে শক্তির ছাঁপ 
আছে। ভবিষ্যতে তাঁর হাত থেকে অনেক কিছু আশা করা যায় !” 

*তসীভ্ম্পন্িত*৮--৪ঠ] কান্তিক, ১৩৩৪-_নাটকখানি আমাদের 

ভাঁলে! লেগেছে নাট্যকাঁরের চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনা-সংস্কাপনের প্রশংসনীয় 

দক্ষতাঁয়। আর আমাদের মুগ্ধ করেছে তীর স্বষ্ট বেলার চাঁক চিত্রটি । 

পুরাণোল্লিখিত চরিত্রের ওপর কল্পনার তুলিতে তিনি যে বঙ ফলিয়েছেন 
তা বাস্তবিকই অনিন্দযনীয় ৮ 

*০সান্মম্বাভ্লন্র গ্পভ্রিক্র1+৮--২৬৯২৭--প্কি ভার 

দিক দিয়া কি চবিত্রাঙ্কনে প্রকৃত শিল্পীর রসবোৌধের বছ পরিচয় 
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তিনি দিয়াছেন।'.-বাঁওলার প্রাণের বেদনা করুণা ও অশ্রমাঁখ। 
অতীত স্থৃতি এই “চাদসদাগর” শত শত দর্শককে পরিভৃপ্ত করিবে 
সন্দেহ নাই” | 

০০ভ্ভান্ম ভব” পৌষ) ১৩৩৪-ীযুক্ত মন্মথ রায় গতা্গ- 
গতিক ভাবে এই দৃশ্ঠকাব্য লেখেন নাই) তাহার একটা নিজন্ব ছন্দ-ভঙ্গী 
আছে। তিনি উন্দরজালিকের ন্যায় ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত এমন সুন্দর- 
ভাবে অগ্রসর করিয়াছেন যে, পাঠক ও দর্শক মুগ্ধ না হইয়! থাকিতে 
পারেন না।--'টাদসদাগর” বাঙলা দৃশ্ত-কাব্য-ক্ষেত্রে একথা বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিবে। বঙ্গমঞ্চে এই “টাদসদাগরে”্র অভিনয়ও যথেষ্ট জনাদর 
লাভ করিয়াছে । 

“109 7391088169৮ ॥০ 15. 18809 ০7 00606]. 18, 
1017 ) 40000 108 দ1)116 ৪, 10197 18 [0:000050 দা1)10]) 1]1198176- 
£০01৪ 105 60 10988 ০0৮9]: 8700. ০০1: 8910১ 10101 19998 
09 10820600801 800. 08598 006 8 0901) 06168 ০0৮0১ দা1)10 
3 1091190 23 80103910016 006 01 006 07:0109/5)--8001 & 019 38 
009001১6901) 117, 1190109,009 1908 “017 411094108,081 

দেবাত্ুর 
£€ "এক দৃশ্তের এক একটি অস্কে সম্পূর্ণ পঞ্চাঙ্ক বৈদিক নাটক 

আর্ট থিয়েটায় লিমিটেড পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে 
অভিনীত । মূল্য--১২ মাত্র ।] 



চি 

নিন উশল্যাসিক ৩৩ নলাউ্যকাব্র--ডাঞঙ 
উম্মুক্ত ালেম্পচতুদ্র ননগও এস-এ৭০ডি-ঞাল ৪ 
“খণেদের ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি খণ্ড হইতে একটা গোটা চিত্র তুমি 
গাঁখিতে চেষ্টা করিয়াছ__-**.[107% 40109 13901এর এই রকম চিত্রের 

পাঁশে ধরিলে তোমার নাটকের এ বিষয়ে কৃতিত্ব কতকটা অনুভব কর! 

যায়। তোমার বইখানি একটা উচ্চ স্তরের আর্টের অভিব্যক্তি বলিয়া 

স্বীকার করিতেই হইবে |» 

“জাম ক্ষবীভ্গা শভিকা+৮১২ই জ্যেষ্টত ১৩৩৫-- 

“ইতিপূর্বেেই প্টাদসদাগর” লিখিয়া! মন্মথবাবু খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; 
“দেবান্ুর” তাহার সেই বশ বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই...পরাধীন ভারতের 

মর্দ্কথা মুক্তির আকীঁঙ্ষা নাটকের মধ্যে সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে । 

নাট্যকলা হিসাবেও গ্রন্থখানি অনবদ্য হইয়াছে । বিশেষভাবে আত্মত্যাগ 

দধীচির চরিত্র অতি মহান্ হইয়াছে ।*.এই নাটকখাঁনি বালা সাহিত্যে 
স্থায়ী আসন লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই |» 

**আআভ্তশ্শভ্িস্্লন তৃতীয় বর্ষের ৫ম সংখ্যার নাঁটনিবন্ধে 
“দেবাস্গুর” প্রবন্ধে ₹-“তীর নাটক উচ্চ স্তরের হয়ে উঠেছে, এ কথা 
আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। পৃথিবীর অধিকার নিয়ে ছুই জাঁতির 
এই বে সংঘর্ষ, সামান্ নাটকের সীমার মধ্যে তাঁর এই উপযুক্ত প্রকাশ কম 
শক্তির পরিচয় নয়। তাই দেব ও অস্থুর এই ছুই জাতির দন্দ তাঁর নাটকে; 
শুধু বৈদিক কালের একটি কাহিনী হি আমাদের মনোহরণ করে 



৮] 

“জ্লন্ভলম””-_শ্রীবণ,১৩৩৫--"আমরা নাট্যকারের'বলাস্থুর' 
ও বৃত্রান্্রে'র চরিত্র চিত্রণ দেখিয়া সত্যসত্যই সুগ্ধ হইয়াছি; এই দুইটা 
চিত্র অঙ্কনে নাট্যকার যে মনন্তত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা সত্যসত্যই 
বিশেষ উপভোগ্য । আরও একটি জিনিষ এই নাটকের সর্বত্র ফুটিয়া 
উঠিয়াছে, তাহা প্রবল দেশান্থরাগ । বর্তমান সময়ে এই শ্রেণীর নাটকের 
উপযোগিতা যে কত অধিক তাহা আর বলিতে হইবে না । এক কথায় 
বলিতে গেলে এই নাটকখাঁনি আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে।” 

“01চ790..৮--20 208 26৮15 013001৮0৯৮০ 19 
2400. 1928. 108৮ ১88৮ ০0] 0025 00.8-206 01907088১, 

117, 11901090104 [4০ 18 80. 27086 ৮150 18 1000) 80১69,৫, 

06108 (1093.-*1)%7 8,907 1009 186986 আআ] 19 2, 9109 

07000001005 09 10) 690180105 71056] 10) 00000190101, 11006 

00090700019 10)91080100----108 86000879802 800. 1592৬ 

0 00979 18 [03754৬০ 909 ৪০এ] 01 ৪0. 1070080090 1000807 

0117)£ 10) 08000 ০ 010০ 10709) 0৫ 1361 1700. 0119108১ 8100 

08001706 011১ 6০ 801: 700. 60 89010], 60 1768৮ 37700 719০০ 

909. 0108108 0£ 81859 0106]. 17101) 700. 189001-, 

00108109790. 0010. ০0৮9] [১016 0? 519, ৪৮165 $601100:09১. 
00000100100 00 9:9006100১ 4)1, 8901৮ 15 80 00030911015 
[0790006102, 

'নিবিতহাহী কন্ি কাভিক নতকলুল ইন্ললাস্ম :_-এক 

* বুক“কাঁদা ভেঙে পথ চ'লে এক দীঘি পদ্ম দেখলে ছু'চোঁথে আনন্দ যমন, 
ধরে না, তেমনি আনন্দ ছুচোঁখ পুরে পাঁন করেছি আপনার লেখাহু 
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আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়েও ভালে! ক'রে প্রকাশ করার শক্তি 

আমার নেই ঝলে লজ্জা অনুভব কর্ছি। সু্ধ্কে অভিবাঁদন করতে 

পারি--কিন্ত তাঁকে উজ্জ্বলতর করে দেখানোর মত আলো ও অভিমান 

আমার নেই। বিশেষ করে আপনার “সেমিরেমিস্” পড়ে কী যে আনন্দ 

পেয়েছি তা বলে উঠ্তে পাচ্ছিনে । যতবার পড়ি ততবারই নতুন মনে হয়। 

এত বড় স্থষ্টি!...আমায় আর কাকুর কোন লেখা এত বিচলিত করে নি।৮ 

কুলেলাল--( পৌষ, ১৩৩৫) +-পনাটক-প্লাবিত বঙ্গদেশে মাঝে 

মাঝে যে দুই একখানি নাটক স্বীয় বৈশিষ্ট্যে কলাঁরসিকের মনোহরণ কবে, 
“দেবাস্ুর” তাহাঁরই একখানি । ঘটনার ঘাতগ্রতিঘাত, স্ুললিত তাঁষ! 

গৌরব, অপূর্ব চরিত্রচিত্রণ নাটকখাঁনিকে অপরূপ রূপ দাঁন করিয়াছে। 
শৃঙ্খলিতা নিধ্যাঁতিতা দেশজননীর মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা কোঁনও খানে 
নাটককে ক্ষুপ্ন না করিয়! জাতিকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। 

বৃত্রান্থর বলাঙ্তুর শচী এবং দধীচি চরিত্র চতুষ্টয় দর্শক ও পাঠককে মন্্ুগ্ধ 
করিবে। শ্রীধুক্ত মম্মখ রায়ের নাটক লেখার নিজস্ব মনৌমদ ভঙ্গী এই 
নাটকে বর্তমান। নাটকথানি মাত্র পাঁচট দৃশ্তে পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত ।” 

শ্রীবৎস 
_ প্রথম রজনীর অভিনয় দর্শনে". 

ন্নন্বম্পভিি(৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬) “আমাদের পৌরাণিক 
উপাখ্যানগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তার উপাদান আছে গ্রচুর। মক্সথবাবু এই 
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, গ্রচূর্য্যের সন্ধান বাখেন। তাই তাঁর কলম থেকে উপরো-উপরি 
॥ এমনিধারা কয়েকথানি জনপ্রিয় নাটক রূপ পেয়েছে । *্ভ্রীবংস” তার 

এই তাঁলিকারই অন্ততূক্ত। নাটকথাঁনির প্রধান গুণ হয়েচে তাঁর 
আড়ম্বরহীনত| | . শনির কোপে শ্রীবৎসরাঁজাকে উপধুযপরি যে লাঞ্ছনার 

আঘ!ত সহ্য করতে হয়েছিল তাঁরই মূল হুত্রগুলিকে সাজিয়ে মন্মথবাবু অতি 
নিপুণভাঁবে এই পুরাতন উপাখ্যানটিকেও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। 

অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস তিনি কোথাও গ্রকাশ করেননি এবং ঘটনা সংস্থাপনের 

গুণে নাটকটি কোথাও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি । এমনিধারা নাটকের অভিনয় 

করেই রঙ্ষমঞ্চ তাঁর লৌক্শিক্ষক নাম সার্থক করে।-"'শ্রীবংসের অভিব্যক্তি 

**“অহীন্রবাবুর নাট্য প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ট নিদর্শন। "শেষ যবনিকাঁপাত 
পর্যন্ত তা যেমন 7১817819 তেমনি হৃদয়গ্রাহী। কোন একটি ভূমিকার 

অভিনয় দেখে আমরা বহুদিন এ রকম আনন্দ পাইনি তা মুক্তকে 

এখানে স্বীকার করচি।..-ইত্যাদি__ চন্দ্রশেখর। 

গুধভ্িকি-_( ১৪৬২৯) £-শ্ীবংস চিন্তার সেই বহুবিশ্রুত 
কাহিনী। “ফোটা ফুলের টিকা মধু ।”*."*-'দৃশ্ঠের পর দৃশ্টে ঘটনাশোত 

এমনি সংযত ও সংহত ভাঁবে আঁসিতে থাঁকে যে, অভিনয়ের অঙ্গে সঙ্গে 

দুঃখ, ঘ্বণা বিস্বয় ও আনন তন্ময় হইয়া! রহিতে হয়ঃ কোথাও অতৃপ্তি 

থাকিয়া যায় না। 

শ্রীবংস সব্বন্ধে 
/ 88771165882 90009) 0806৫ ৩৪17 200, 29১ 108৮ 
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এতদ্যতীত “বঙ্গবাণী” “অমৃতবাজার পত্রিকা” ভোটরঙ্গ প্রভৃতির 
বহু প্রশংসা স্থানাভাবে দেওয়া গেল না । 

মহুয়। 
প্রথম রজনীর অভিনয় সম্বন্ধে-_ 

০০বচ্্বল্র 1৮৮ [্ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ] 

-_শশ্রীযুক্ত মন্সথরায় মহয়া-নদেরটাদের বিচিত্র প্রেম-লীলাঁকে লীলায়িত 

করে তুলেচেন তাঁর নবগঠিত নাটকখানিতে। পাঁচটিমাত্র দৃশ্যের মধ্যে 
আবদ্ধ রেখে তিনি প্রেমগীতিকাঁয় যে অন্তরা গেয়েছেন, নিজের প্রেয়সী 
কল্পনাকে গীতিকথাঁর রচনার সঙ্গে পরিচয় সাধন করিয়ে নাঁট্যরসের যে 
গৈরিক প্রন্রবণকে মথিত করে তুলেছেন, তার অমৃতধারা নাট্যরসিকের 
চিন্তকে অনন্থপূর্বব সুখাম্বাদে ভরপূর করে দেবে, এ তবিম্দ্ধাণী নিংসস্কোচ 

করতে পারা যায় ।” 
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২. প০ল্বম্পভি।৯৮ [১ম বর্ষ) ৩৫শ সংখ্যা] | 
”*" শ্রীযুক্ত মনমথরাঁয় এই চিরন্তন প্রেমের গাঁথাকে নাটকের মধ্যে যে- 

ভাবে রূপ দিয়েছেন, তাতে তীর আত্মপ্রসাদ অন্গভব করবার যথেষ্ট 
: কারণ আছে।"-মম্মথবাবুর নাটকে এই গাথার গৌরবও যেমন রক্ষিত 

হয়েছে তেমনি নাটকীয় আবেষ্টনের মধ্যে মহুয়ার রোমান্স অধিকতর 
উজ্জল হয়ে ফুটে উঠেছে ।.".মন্মথবাবুর "মহুয়া” হয়েছে একথানি অভিনব 
রোমান্টিক নাটক।...না্যকার নাট্যোক্ত চরিত্রদের প্রত্যেকেই নিজন্ব 
বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বেশ একটি পরিপূর্ণ রূপ দিতে পেরেছেন। বিশেষ করে 
পালা গানের মহুয়৷ নাটকের মধ্যে এমন অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে যে 
তাকে ওদেশের জগত্প্রসিদ্ধ কারমেনের সঙ্গে তুলনা করতে কিছুমাত্র 
কুগ্ঠাবোধ হয় না। এছাড়া পালাগানের কাহিনীকে পরিবন্তিত ও পল্পবিত 
করে নাট্যকার যে ভাবে তাঁকে নাটকের উপযোগী করে নিয়েছেন 
নাটকত্বের দিক থেকে তাঁও সবিশেষ প্রশংসার্হ। মন্সথবাবুর ভাষা 
কবিত্বের উচ্ছ্বাস সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রোমান্টিক নাটকে এই 
কবিত্বপূর্ণ ভাঁষা বেশ খাপ খেয়েছে ।-'“মহুয়া” একাধারে দর্শকদের মনও 
থিরেটার কর্তৃপক্ষের পকেট ভরিয়ে দেবে বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা ।-_ 

০*ম্পিশ্শিল”৮.ণ ষ্ঠ বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা ] 
আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি এরূপ উপভোগ্য নাঁটক বাউল 

রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে কমই দেখিয়াছি ।...তরুণ নাট্যকার স্ুপ্রসিদ্ধ 

কথাশিল্পী শরীযুত মন্মথ রায় এম-এ, মহুয়ার নাট্যরূপ দিয়াছেন। তাহার 
ক্ষমতার সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ থাঁকিতে পারে না-- ইতঃপূর্ব্বই আমরা 
“চাদ সদাগর” ও *শ্রীবৎসে” তাহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাঁশ দেখিতে 
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মনোমোহনের বিজয় বৈজয়ন্তী হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বা।” 

*০নবক্ক্বালী৯৮.-ণ ১ম খণ্ড ২১১ সংখ্যা ] 

মন্মথবাবুর নাঁমের সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষিত বাঁঙ্গালীই আজ পরিচিত । 

টাদসদাগর, দেবাস্র, শ্রীবৎস প্রভৃতিতে তাঁর যে নাট্যপ্রতিভাঁর বিকা* 
দেখেছি--তার পরিণতি দেখলুম আমরা এই “মহুয়া” নাটকে । এর 
লিখবার ধরণ--ভাঁষার কৃতিত্ব_বলবার ভঙ্গী চমৎকার । মম্মথবাবুং 

সব চাইতে বিশেষত্ব এই যে, তাঁর নায়ক-নায়িকার! মামুলী থিয়েটাঁরি চংএ 

কথা কয় না । সহজ মানুষের সহজ জীবন তাহারা ফলিত করিয়া তোলে 
***নাটকথানিতে পড়বার, ভাঁববাঁর, দেখবার, অনেক জিনিষ আঁছে। 

“ভআন্ল্দল্লাভ্কাল্র স্নভি11৮--্ নবপধ্যায় ৮ম বর্ষ ২৪৩ সংখ্যা 

***এই নূতন নাঁটক নাট্যসাঁহিত্যে তাহার যশ আরও বৃদ্ধি করিবে ।** 

খাঁটা বাউলার এই “মহুয়া” আখ্যানিটি অবলম্বনে নাটক রচনা করিয় 

মন্মথবাবু রসঙ্ঞান ও নাট্য প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। মন্মথবাবু 

আরও কৃতিত্বের পরিচয় এই. যে তিনি নাঁটকখানি আধুনিক নাট্যকল 

জম্মত প্রণালীতে রচন| করিয়াছেন ।” অভিনয় দেখিয়াই প্রত্যেব 

পত্রিকাই এইন্সপ উচ্ছুসিত ভাবে মহুয়ার প্রশংসা করিয়াছিল 

গুরুদাকদুটপাধ্যায় এও সন্স্ 
পি দক তুলি ট, কলিকাতা 

| গা ৃ সি লাটত্রেরী: রি 

জান চা আযান; বি হিস তিনি 

শবিওারণ সংখ্যক পুর* ০৯ 
। শব্দের আনি, 








